
 

Zamierzenia wychowawczo – 

dydaktyczne 

Wrzesień 2021 

Grupa V Sowy 

 

Tematy kompleksowe:  

 

 „To jestem ja.” 

 „Moja grupa” 

 „Moja droga do przedszkola” 

 „Idzie jesień …przez las, park” 

 „Idzie jesień… przez ogród i sad” 
 
 
 

Temat kompleksowy: „To jestem ja” 

Termin realizacji: 01.09 – 03.09.2021r. 

Cele: 

• stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej 

motywacji do nauki czytania, 
• rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,  

• umuzykalnianie dzieci,  
• utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,  

• wyrabianie reakcji na ustalone sygnały  
• różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, 

węchu, słuchu i wzroku,  
• rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,  

• uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu,  
• rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.  

• kształtowanie orientacji przestrzennej,  
• przygotowanie do czytania,  



• przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki,  

• rozwijanie sprawności manualnej. 
 

Piosenka: „Wspomnienia z wakacji” 

 

Choć wakacje się skończyły, 

chociaż minął wolny czas, 

mamy tyle wspomnień, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy : „ To jestem ja” 

Termin realizacji: 06.09-10.09.2021 r. 

Cele: 

 ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności 

ich przestrzegania,  

• kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy,  

• poznanie sposobu wykonywania pracy plastycznej za pomocą techniki kolażu.  

• kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,  

• przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała,  

• pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,  

• rozwijanie sprawności ruchowej.  

• wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu czynności dyżurnych, 

 • rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych,  

• rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 • obrazowanie ruchem prezentowanego tekstu  

• różnicowanie prawej strony i lewej strony,  

• przygotowanie do programowania: posługiwanie się umownymi znakami, • określanie 

położenia przedmiotów w przestrzeni, • rozwijanie sprawności ruchowej. • wzbogacenie 

wiadomości przyrodniczych, • poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody, • 

rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków 

atmosferycznych, • dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech 

charakterystycznych 

Piosenka: „ Dziękuję, proszę, przepraszam” 

I. Każdy zna te słowa, 

słowa bardzo piękne, 

słowa, dzięki którym 

żyje się przyjemniej. 

Ref.: Dziękuję, proszę, przepraszam 

– czarodziejskie słowa trzy, 

mówię je bardzo często 



i często je mówisz ty. 

Uczę brata, siostrę, 

jak się zachowywać, 

jak ładnie poprosić, 

kiedy podziękować. 

Ref.: Dziękuję, proszę… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: „ Moja droga do przedszkola” 

Termin realizacji: 13.09 -17.09.2021 r. 

Cele: 

• poznawanie zasad ruchu drogowego,  

• rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej.  

 zapoznanie z kołem,  

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – 

wielkości, 

• rozwijanie sprawności fizycznej.  

• rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,  

• rozwijanie sprawności manualnych.  

• rozwijanie słuchu fonematycznego,  

• zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,  

• rozwijanie mowy,  

• utrwalanie zasad ruchu drogowego,  

 

Piosenka: „Ruch uliczny” 

I. Kiedy rano idę z mamą do przedszkola,  

przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie. 

 Samochody jadą szybko, każdy w swoją stronę  

– my stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone. 

 Ref.:Zielone światło – możesz iść, 

 czerwone światło – stój i czekaj!  

Gdy zielone znów zabłyśnie, 

 śmiało idź, nie zwlekaj! 

II. Na plecaku odblaskowe mam światełka  

i przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra.  

Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę,  

bo wiem o tym: z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej.  



Ref.: Zielone… 

Temat kompleksowy: „Idzie jesień…przez las, park” 

Termin realizacji: 20.09 – 24.09. 2021 r. 

Cele:  

• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,  

• poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni.  

• rozwijanie mowy,  

• utrwalanie oznak jesieni,  

• rozwijanie sprawności manualnej.  

• utrwalanie kolorów jesieni.  

• rozwijanie umiejętności wokalnych,  

• obrazowanie tekstu piosenki ruchem,   

• rozwijanie wyobraźni.  

• rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych 

i liczebników porządkowych w zakresie sześciu, 

 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,  

• rozwijanie sprawności fizycznej.  

• rozwijanie mowy i pamięci. 

 

Piosenka: „ Idzie jesień poprzez świat” 

I. Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę, 

 w polu kopią kartofelki, bo już czas!  

Jesień wita świat, wita nas!  

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez 

świat. 

 Wrzesień w kolorowe liście wpadł!  

O tak! Idzie jesień, za nią słońca złoty 

blask.  

Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas!  

II. W sadzie jabłka malowane do 

koszyka skaczą same.  



Babie lato plącze nitki, bo już czas!  

Jesień wita świat, wita nas! 

 Ref.: Idzie jesień…  

III. W lesie kwitną piękne wrzosy, grzybki rosną w kroplach rosy.  

Na wycieczkę chodźmy razem, bo już czas! 

 Jesień wita świat, wita nas!  

Ref.: Idzie jesień… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: „Idzie jesień…przez ogród i sad” 

Termin realizacji: 27.09-01.10.2021 r. 

Cele: 

 • rozwijanie mowy,  

• rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,  

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,  

• poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, 

 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska.  

• poznawanie cech kwadratu,  

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,  

• rozwijanie sprawności fizycznej.  

• rozwijanie mowy,  

• rozwijanie umiejętności liczenia, 

 • rozwijanie sprawności manualne  

• rozwijanie słuchu muzycznego,  

• reagowanie ruchem na ustalone sygnały, 

 • rozwijanie umiejętności obserwowania,  

• rozpoznawanie i nazywanie warzyw. 

• poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę, 

  

Piosenka: „Idą witaminki” 

I. Zapukała raz marchewka do przedszkola, 

 za marchewką idą groszek i fasola. 

 Z tyłu się marchewka toczy i przeciera złote oczy. 

 Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść! 

Ref.: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki. 

 Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie! 

 Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie! 

II. Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek, 

 a za drzwiami stoją warzywa spóźnione: 



 pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek. 

 Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść! 

Ref.: Idą, idą… 

III. Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach, 

 a kalafior wkroczył prosto do garnuszka. 

 Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym prędzej 

 z jarzynkami przy stolikach spotkać się. 

Ref.: Idą, idą… 

 


