
Główne zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze  
  dla dzieci 5, 6 letnich na miesiąc wrzesień 

 
Tematyka : 

1. Witajcie w przedszkolu. 

• nazywanie pomieszczeń znajdujące się w przedszkolu 

• ustalenie kodeksu grupowego i zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i 

ogrodzie 

• odróżnianie swojego znaczka rozpoznawczego w szatni od  innych znaczków 

• wymienianie zwyczajów panujących w przedszkolu 

• stosowanie słowa sylaba – dzielenie słowa na sylaby 

• określanie położenia  przedmiotów względem siebie 

• wyrażanie i nazywanie różnych emocji (strach, złość, radość, smutek) podczas zabaw 

• malowanie postaci ludzkiej (kolegi, koleżanki) 

 

2. Droga do przedszkola. 

• rozpoznawanie prawidłowego i nieprawidłowego zachowania pieszych i kierowców na ulicy 

• rozpoznawanie różnego rodzaju pojazdów specjalistycznych 

• rozpoznawanie  numerów telefonów do poszczególnych służb 

• rozwiązywanie zagadek  związanych z ruchem drogowym 

• rozpoznawanie wybranych znaków drogowych 

• projektowanie swojego wymarzonego samochodu z różnorodnych materiałów plastycznych 

• rysowanie szlaczków 

 

3. To były wakacje! 

• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, 

wzroku, słuchu; 

• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia 

przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, 

historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych (np. wycieranie gumką wyrazu 

napisanego ołówkiem na kartce) i zmian nieodwracalnych (np. rozbicie kubka) oraz 

cyklicznych (np. pory roku); 

• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii 

będących elementami liter (linii: prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, 

zaokrąglonych, pętli, kół, owali);; 

• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze. 

 

4. Nadeszła jesień. 

• obserwowanie lasu (parku) w jesiennej szacie ,wymienianie nazw wybranych drzew  

• tworzenie jesiennej palety barw poprzez mieszanie kolorów 

• układanie w całość pociętego obrazku przedstawiającego las i jego mieszkańców 

• rozpoznawanie i nazywanie grzybów: prawdziwka, muchomora czerwonego, kurkę, kozaka 

• segregowanie grzybów (obrazki) na jadalne i niejadalne 

• tworzenie zbiorów na podstawie rodzajów owoców i warzyw 

• rozpoznawanie cyfry i liczby 10 



 

 

PIOSENKA MIESIĄCA 
Planeta dzieci 

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy! 

Na planecie dzieci serdecznie witamy! 

Kocham, lubię, szanuję, 

mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, 

„dzień dobry” i „do widzenia” – magicznymi słowami świat zmieniam! 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego? 

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania! 

Kto śniadanie grzecznie zjadał? 

Na pytania odpowiadał? 

Kto posegregował śmieci? 

Ten jest przyjacielem dzieci! 

Sprzątam zawsze po dobrej zabawie, 

lubię wiedzieć, co piszczy w trawie. 

Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę, 

zmienić świat na lepsze dziś mogę! 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego? 

Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania! 

Kto dziś rano nie grymasił? 

Kto, wychodząc, światło gasił? 

Kto się dzielił zabawkami? 

Ten niech zawsze będzie z nami! 

Staję zawsze w obronie słabszego, 

codziennie robię coś dobrego. 

Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję 

i uśmiechem świat koloruję! 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego? 

Zapraszamy do tupania w odpowiedzi na pytania! 

Kto zakupy pomógł nieść? 

Zwierzakowi kto dał jeść? 

Kto pochwalił siostrę, brata? 

Ten ma moc zmieniania świata! 

 

WIERSZ MIESIĄCA 

Felek 
Wiecie, dzieci? 

– świat jest wielki, 

a na świecie same Felki. 

Więc: dla nóżek – pantofelki, 

a na obiad – kartofelki, 

a do lodów są – wafelki, 

a do pieca są – kafelki, 

a do piwa są kufelki, 

a do śmieci są szufelki… 

Naokoło wielki świat, 

a pośrodku stoję ja: 

nie kafelek, 

nie kufelek 

ani nawet pantofelek, 

stoję ja: po prostu Felek. 


