
 

Wrzesień 
Zapoznanie dzieci z nauczycielkami i dziećmi w obrębie grupy. Wzbudzanie zaufania do nich. 

Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem. 

Wdrażanie do przestrzegania reguł w zabawy, w tym zabawy zabawkami przedszkolnymi, oraz do 

odkładania zabawek na wyznaczone miejsce 

Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, łazienka, jadalnia, pomieszczenie 

kuchenne) i ich funkcji 

Wyjaśnienie do czego potrzebne są znaczki w przedszkolu, określanie miejsc, w których się znajdują, 

rozpoznawanie własnego znaczka 

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rak po zabawie i przed posiłkiem oraz po 

skorzystaniu z toalety. 

Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia. 

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza 

nim. 

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów jako należących lub nie należących do 

wyodrębnionych podzbiorów (lalki, auta, klocki) 

Zaznajomienie z określeniami cech wielkościowych; kształtowanie umiejętności klasyfikacji ze względu 

na wielkość (przedmioty małe i duże) 

Wyodrębnianie z otoczenia przedmiotów w kształcie koła oraz przedmiotów w kolorze czerwonym i 

zielonym 

Rozumienie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego (przejście dla pieszych, pasy, 

sygnalizacja, poruszanie się tylko pod opieką osoby dorosłej) 

Rozpoznawanie i nazywanie; kasztanów, żołędzi, korali zrębiny,, grupowanie darów jesieni według 

rodzajów, poznanie wyglądu i nazw drzew na których rosną: kasztanowiec, dąb, jarzębina 

Nauka piosenki, kształtowanie słuchu i poczucia rytmu, nauka maszerowania, biegu i podskoków, 

reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, poruszania się w kole wiązanym i w rzędzie. 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej podczas rysowania, posługiwania 

się klejem w sztyfcie oraz stemplowania pomalowaną dłonią i palcami 



    Piosenki miesiąca     
 

PIOSENKA NA POWITANIE 

Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło, 

Zabawą i piosenką witamy się wesoło. 

Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło 

Zabawa i piosenka witamy się wesoło 

    

 

MARSZ DZIECI 

Idzie Jaś, idzie Staś, Idzie też Marysia 

Wszyscy dziś grzeczni są i nie tylko dzisiaj 

Tup, tup, tup, daleko wędrują, 

Hop, hop, hop lekko podskakują 

 

WIERSZ MIESIĄCA 
  

 ZABAWY 

Lubię klocki, samochody i misie. 

W przedszkolu nie nudzi mi się. 

Lubię śpiewać piosenki w kole 

Kocham dzieci i przedszkole. 

 


