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TTTEEEMMMAAATTTYYYKKKAAA   :::   
1. W PRZEDSZKOLU . 

2. NASZE PRZEDSZKOLE . 

3.JESTEM BEZPIECZNY . 

4.POMOCNA DŁOŃ . 

 

ZZZAAADDDAAANNNIIIAAA   :::   
a) Będziemy poruszać tematy dotyczące 

wakacyjnych powrotów; poznamy sposoby spędzenia 

wakacji przez naszych kolegów i koleżanki z grupy 

; nauczymy się rozpoznawać oznaczenia dla 

charakterystycznych miejsc na mapie Polski i 

Europy. 

b) Poruszymy także tematy dotyczące KODEKSU 

PRZEDSZKOLAKA , który odnosi się do 

przestrzegania zasad i norm zachowania 

obowiązujących w grupie; będziemy rozwijać 

umiejętność dokonywania oceny swoich zachowań w 

stosunku do przyjętych zasad i norm . 

 



 

c) Poszerzymy wiedzę  na temat: stosunków 

przestrzennych ( będziemy doskonalić umiejętności 

określania położenia przedmiotów w przestrzeni 

poprzez stosowanie określeń : na , nad, pod , 

obok, za , po lewej , po prawej itp.) oraz 

poznania schematu własnego ciała .Przypomnimy 

zasady konstruowania rytmów (regularność) ; 

utrwalimy wiedzę   na temat określania wyglądu 

oraz prawidłowego nazywania figur geometrycznych 

. 

d) Będziemy rozwijać swoje zainteresowania 

artystyczne poprzez śpiew, zabawy muzyczno – 

rytmiczne ,grę na instrumentach perkusyjnych 

oraz w trakcie zajęć plastyczno- technicznych z 

zastosowaniem różnorodnych technik .Poznamy 

strukturę utworu muzycznego ( piosenki). 

e) Na zajęciach będziemy rozmawiać na temat 

pracy architekta i urbanisty.  

f) Przypomnimy zasady bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz w innych sytuacjach; poznamy 

specyfikę pracy policjanta; poznamy wygląd i 

znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz znaków 

drogowych  . 



g) Będziemy doskonalić umiejętność rozpoznawania 

niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z 

nieznajomymi; będziemy kształtować postawy 

asertywne w kontaktach z nieznajomymi ; poznamy 

sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi . 

h) Będziemy doskonalić umiejętność dokonywania  

analizy sylabowej wyrazów oraz rozwijać 

spostrzegawczość wzrokową poprzez czytanie 

globalne wyrazów . 

Ponadto : 

-Poznamy wspaniałe i nowe zabawy paluszkowe, 

zabawy ruchowe z opowieścią, zabawy muzyczne z 

pokazywaniem, gry i zabawy dydaktyczne oaz wesołe 

pląsy, dzięki którym na pewno nie będziemy się 

nudzić     !!! 

Bardzo lubimy gimnastykę przy muzyce i nie tylko, 

więc i jej nie może zabraknąć we wrześniu bo… mimo, 

że  wakacje już  minęły to u nas jest radośnie  !!! 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 



  

 

WIERSZ MIESIĄCA :  wiersz- powitanka 

 

„ DO PRZEDSZKOLA IDĘ SAM” 

Autor: Iwona Jabłońska-Gabrysiak 

 

Do przedszkola idę sam, 

bo pięć lat już właśnie mam. 

Mama mi buziaka da, 

tata powie: „Cześć , hej , pa!”. 

Dziś tu poznam, kto to wie: 

Anię, 

może cyfry dwie? 

Będę śmiać się cały dzień 

i z humorem coś zjem ! 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
PIOSENKA MIESIĄCA : 

 

  „ PLANETA DZIECI”                              sł. K Karamuz, muz.D.Dulny 

 

 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 zjadł?     Klask, klask! 

       Na pytania odpowiadał?             Klask, klask! 

       Kto posegregował śmieci?           Klask, klask! 

       Ten jest przyjacielem dzieci! 

  Sprzątam zawsze po dobrej zabawie, 

  lubię wiedzieć, co piszczy w trawie. 

  Szanuję ludzi, zwierzęta ,przyrodę, 

  zmieniać 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?        Hop, hop ! 

        Kto wychodząc, światło gasił?     Hop, hop ! 

        Kto się dzielił zabawkami ?        Hop, hop ! 

        To 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 ?        Tup, tup ! 



         Zwierzakowi kto dał jeść ?       Tup, tup ! 

         Kto pochwalił siostrę , brata ?   Tup, tup ! 

         Ten ma moc zmieniania świata ! 


