
Słoneczka (VIII) 

WRZESIEŃ 2022 

 

1. Tydzień I – „W przedszkolu” 

• poznanie, utrwalenie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych: 

 - doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami, 

 - integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;                                                                           

• wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; 

• rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa; 

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; 

• rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie 

globalne).              

 

2. Tydzień II – „Wakacyjne wspomnienia” 

• doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie 

charakterystycznych cech lata jako pory roku); 

• usprawnianie percepcji wzrokowej; 

• rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według 

wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy);  

• poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, 

pocztówki, wspomnienia z wakacji); 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

• czytanie globalne, praca z mapą; 

• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej.  

 

3. Tydzień III – „Jesteśmy bezpieczni” 

• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo –wzrokowej; 

• rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do podanych słów 

-  wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa; 

• próby tworzenia pojęć ogólnych; 

• rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków 

drogowych; 

• uwrażliwienie na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; 

• doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów; 

• utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; 

• utrwalenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; 

• rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej.  

 

4. Tydzień IV – „Dbam o siebie i środowisko” 

• rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała, 

rysunek postaci



• rozpoznawanie zapisu graficznego głoski o;  

• rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań; 

• rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); 

• dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z 

otoczenia; 

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; 

• rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej 

budowie fonetycznej.  

 

5. Tydzień V – „Dary jesieni” 

• rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; 

• ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz 

liczenia głosek w słowach; 

• ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; 

• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; 

• doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo; 

• kontynuowanie rytmów 3-elementowych; 

• rozpoznawanie zapisu graficznego głoski a; 

• doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów.     

 

 

 

PIOSENKA i WIERSZ 

„DOM” muz. T. Gummeson, sł. A. Bernat 

 

I. Zwierzęta kochają i łąkę i las, 

A ryby swą rzekę jak nic, 

Ptaki drzewa tu mają, by wracać do gniazd, 

A kwiaty w ogrodach swój świt. 

Ref. Na ziemi, na ziemi, to każdy z nas wie, 

Jest miejsce, jest miejsce, gdzie dobrze mu jest. 

 

II. Na ziemi jest wiele i wiosek i miast, 

Jak wiele któż zliczy je kto, 

Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas, 

O miejscu tym mówi się dom. 

 

„Ważne telefony” T. Plebański 

 

Nie jest ich zbyt dużo. W sumie tylko cztery. 

Ale każdy musi poznać te numery. 

Więc słuchajcie pilnie, co wam teraz powiem. 

999 łączy z pogotowiem. 

998 wzywa straż pożarną. 



Zwłaszcza, gdy od dymu robi się już czarno. 

997 po policję dzwoni, 

Która już jedzie, by złodzieja gonić. 

Jeszcze 112, numer alarmowy. 

Ten szczególne trzeba wbić sobie do głowy. 

Bo ten numer wszystkie inne zastępuje 

i gdy coś się dzieje, życie nam ratuje. 
 


