
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne 

„Mrówki” - grupa VII 

wrzesień 2022 

 

Tydzień I – W przedszkolu 

 integracja grupy, utrwalenie imion koleżanek i kolegów 

 aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą 

 rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej 

 rozwijanie umiejętności myślenia logicznego podczas porządkowania zdarzeń 

 przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu 

 wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw 

 

Tydzień II – Moja miejscowość 

 wzbogacanie słownika czynnego dzieci; przygotowanie do posługiwania się swoim 

adresem 

 kształtowanie umiejętności pracy w zespole 

 rozwijanie percepcji wzrokowej – czytanie globalne wyrazów: miasto, wieś 

 kształtowanie nawyku wspólnego sprzątania po skończonej zabawie 

 wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drodze 

 rozwijanie sprawności fizycznej – wzmacnianie mięśni nóg 

 

Tydzień III – Ja, Ty i środowisko 

 rozwijanie orientacji w schemacie ciała 

 kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw z piłką 

 rozpoznawanie i podawanie nazw zmysłów 



 kształcenie umiejętności dokładnego mycia rąk; nabywanie przeświadczenia o 

konieczności dbania o higienę własną i otoczenia 

 poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak) 

 przygotowanie do posługiwania się numerami alarmowymi 

 

Tydzień IV  – Dary jesieni 

 rozwijanie słownika czynnego – rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i warzyw 

 rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności 

 rozpoznawanie i nazywanie liter o, O 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych 

 przestrzeganie zasad higieny 

 

Wrześniowe piosenki i wierszyki: 

 
Piosenka dla Supełka - sł. Ewa Stadtmüller, muz. Jerzy Ostrowski 

 

Dnia pewnego późnym latem 

nasz znajomy superkrawiec 

znalazł kilka śmiesznych szmatek 

i dał ponieść się zabawie. 

 

Ref.: Lalala (klap, klap), 

lalala (klap, klap), 

lalalalalalalala. 

Lalala (tup, tup), 

lalala (tup, tup), 

lalalalalalala. 

 

Wziął igiełkę i niteczkę, 

nie minęło czasu wiele, 

jak spod ręki Antoniego 

wystartował nasz Supełek. 

 

Ref.: Lalala (hop, hop)... 

 

Teraz Pak ma przyjaciela, 

z którym mu nie grozi nuda, 

bo z Supełkiem, bo z Supełkiem 

każda się zabawa uda. 

 

Ref.: Lalala (cyk, cyk)... 

 

Jest nas więcej – no i dobrze, 

bo z przyjaźnią tak się dzieje, 

że się mnoży, gdy ją dzielisz, 

razem zawsze jest weselej. 

 

Ref.: Lalala (bum, bum).. 



WIERSZ Odblaskowe światełka - Bożena Forma 

 

Mam światełka odblaskowe 

i na kurtce, i na czapce. 

Kiedy idę do przedszkola, 

to bezpieczny jestem zawsze. 

 

Mam światełka odblaskowe, 

na wycieczce, na spacerze, 

kiedy deszcz lub mgła na dworze, 

lub gdy jeżdżę na rowerze. 

 

Mam światełka odblaskowe, 

kiedy maszeruję drogą, 

wiem, że zawsze już z daleka 

wszyscy mnie zobaczyć mogą. 

 
 

Ważne wydarzenia: 
 

o 01.09 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

o 08.09 – Dzień Marzyciela 

o 15.09 - Dzień Kropki 

o 20.09.- Dzień Przedszkolaka 

o 22.09.- pierwszy dzień jesieni 

o  30.09. – Dzień Chłopaka 

 


