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Zadania realizowane w miesiącu: WRZESIEŃ 
 
 
 
 

Tematy kompleksowe: 
WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

TO JESTEM JA 
MOJA GRUPA 

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA 
IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK 

 
  



Temat kompleksowy: 

WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

 

Termin realizacji: 01.09 – 03.09.2021r. 

 

 

Cele główne: 

- wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na temat 

wysłuchanego tekstu, 

- rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, 

- przeliczanie  w zakresie indywidualnych możliwości dziecka, 

- tworzenie rytmów, 

- ćwiczenia klasyfikacji przedmiotów ze względu na podaną cechę, 

- ćwiczenia pamięci muzycznej, 

- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się do melodii, 

- rozwijanie pracy w grupie, 

- poszerzanie słownika o nazwy pojazdów, 

-  rozwijanie  kreatywności dzieci i małej motoryki. 

 
 
  



  

 

 

„Wspomnienia z wakacji” 

 

I. Choć wakacje się skończyły, 

chociaż minął wolny czas, 

mamy tyle wspomnień, tyle pięknych zdjęć 

z wczasów i wyjazdów, ze słonecznych miejsc. 

 

Ref.: Gdzie góry wysokie, jezior srebrnych blask, 

gdzie morze błękitne, piasek złotych plaż. 

Jest tyle pięknych miejsc, warto zwiedzić je 

i wrócić kiedyś tam, za rok czy za lat pięć. 

 

II. Warto zwiedzić całą Polskę 

od Bałtyku aż do Tatr. 

Poznać inne kraje, 

lecz pamiętać też – tam, 

gdzie babcia, dziadek jest przecudna wieś. 

 

Ref.: Gdzie góry... 

 
  



Temat kompleksowy: 

 TO JESTEM JA 

 

Termin realizacji: 06.09 – 10.09.2021r. 

 

Cele główne: 

- tworzenie sytuacji edukacyjnych integrujących dzieci, 

- utrwalanie nazw części ciała, 

- wzbogacenie słownictwa, 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych 

sytuacjach, 

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu 

pozytywnej motywacji do nauki czytania, 

- rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, 

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, 

- różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, 

smaku, węchu, słuchu i wzroku, 

- uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu, 

- Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka, 

- kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności 

liczenia, 

- przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki. 

 
  



Temat kompleksowy:   

MOJA GRUPA 

 

Termin realizacji: 13.09 – 17.09.2021r. 

 

Cele główne: 

- ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz 

rozumienie konieczności ich przestrzegania, 

- rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania 

oraz argumentowania swoich wypowiedzi, 

- rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym 

wymaganiom dyżurnych, 

- wdrażanie do utrzymywania porządku w poszczególnych kącikach, 

- wdrażanie do uważnego słuchania, 

- kształtowanie umiejętności przedstawiania emocji za pomocą mowy 

ciała, 

- poszukiwanie przedszkolnych talentów, 

- różnicowanie prawej i lewej strony, 

- posługiwanie się umownymi znakami, 

- kształtowanie umiejętności odnajdywania i nazywania różnic i 

podobieństw, 

- rozwijanie poczucia rytmu i tempa. 

 



 „Krąg dziecięcych rąk” 

I. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg, 

tak dużo innych, dziecięcych rąk 

przyjaciół, co uśmiechnięci są, 

tak dużo, tak dużo rąk... 

 

Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć 

i codziennie wesoło bawić się, 

szukać przygód tu i tam, w bajki wierzyć też, 

bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć. 

 

II. Samemu być to bardzo źle, 

smutno i z łezką, więc nie, nie, nie! 

Muzyka, śmiech i serca w krąg, 

tak dużo, tak dużo rąk... 

 

Ref.: Bo tak dobrze... 

 

III. Czy jesteś tu, czy jesteś tam, 

mając przyjaciół, nie jesteś sam. 

Oni tu obok, tak blisko są, 

tak dużo, tak dużo rąk... 

 

Ref.: Bo tak dobrze... 

 

  



Temat kompleksowy:   

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA  

 

Termin realizacji: 20.09 – 24.09.2021r. 

 

Cele główne: 

- turniej wiedzy o swojej grupie i przedszkolu, 

- wdrażanie do współpracy w grupie, wykonanie w grupach postaci 

przedszkolaka, 

- wdrażanie do wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu, 

- zwrócenie uwagi na prawidłowe przechodzenie przez ulicę, 

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, 

przechodzenia przez ulicę bez sygnalizatora, 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat wyglądu i znaczenia wybranych znaków 

drogowych, 

- ćwiczenia w klasyfikacji ze względu na kształt i znaczenie danego znaku, 

- przedstawienie kategorii znaków : zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne, 

- utrwalenie znajomości numerów alarmowych, 

- zachęcanie do przestrzegania zasad prawidłowego zachowania się w trudnych 

sytuacjach, 

- poznawanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu 

pomocy potrzebującym, 

- porównywanie sygnalizatorów dla pieszych i pojazdów, szukanie różnic i 

podobieństw, 

- zapoznanie z figurą geometryczną – kołem. 



 

„Światła drogowe” 

 

Ref. Czerwone na górze 

Zielone na dole 

To dla dzieci najważniejsze światła drogowe  x2 

 

I. Gdy zielone jak ogórek światło świeci się 

Bezpiecznie przez ulice można przejść 

Gdy zapali się czarowne 

Jak czerwony pomidorek 

Trzeba czekać 

Tu nie wolno śpieszyć się 

 

Ref. Czerwone na górze… 

 

II. Na skrzyżowaniach 

Przejściach dla pieszych 

Miastach i wioskach 

Tam gdzie są dzieci 

Stoją i świecą zawsze na zmianę 

Na drodze tak dobrze znane 

Raz jest czerwone 

Raz jest zielone 

Swoje zadanie dzielnie spełniają 

O bezpieczeństwo dbają! 

 

Ref. Czerwone na górze… 
  



Temat kompleksowy: 

IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK 

 

Termin realizacji: 27.09 – 01.10.2021r.   

 

Cele główne: 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, 

-  rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, 

- rozwijanie umiejętności tworzenia jesiennych kompozycji, 

- nazywanie gatunków drzew, 

- przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt, 

- liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych, 

- wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych, 

- posługiwanie się odpowiednią modulacją głosu, mimiką, gestem i ruchem 

podczas odgrywania scenek teatralnych, 

- nazywanie wybranych grzybów – jadalnych i trujących, 

- poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania i 

przetwarzania, 

- rozwijanie umiejętności wokalnych, 

- swobodne improwizacje do utworu, 

- oglądanie przez lupę gałęzi i szyszek z drzew iglastych 

- rozbudzenie u dzieci zainteresowań światem przyrody, 

- ćwiczenia w przeliczaniu darów jesieni, 

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, 

- tworzenie rytmów, 

- posługiwanie się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym. 



„Niteczka do niteczki” 

 

Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki, 

grzybek do grzybka we wrzosach w lesie, 

tak rozpoczyna się jesień. 

Listek do listka wiatr ciepły niesie. 

Tak rozpoczyna się jesień. 

 

Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu. 

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu. 

I zaplatamy babie lato w długą nić, 

bo jesień wesoła ma być! 

I zaplatamy babie lato w długą nić, 

bo jesień wesoła ma być! 

 

Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka, 

gruszka do gruszki w sadzie pachnącym, 

to jesień u nas już mieszka! 

I jarzębina w parku szumiącym. 

To jesień u nas już mieszka! 

 

Ref.: I wirujemy… 

 

Promyczek do promyczka, koszyczek do koszyczka, 

stos kartofelków w polu daleko. 

Jesień uśmiecha się lekko. 

I słoneczniki niby żołnierze. 

Jesień do tańca się bierze! 

 

Ref.: I wirujemy… 

 


