
WWWrrrzzzeeesssiiieeeńńń   www   gggrrruuupppiiieee   MMMiiisssiiióóówww:::   
 

1. Znów w przedszkolu. 

2. Wakacyjne wspomnienia. 

3. Jesteśmy bezpieczni. 

4. Dbamy o siebie i o środowisko. 
 

 
 

   

WWWeee   wwwrrrzzzeeeśśśnnniiiuuu   www   nnnaaassszzzeeejjj   gggrrruuupppiiieee:::   

   
 powspominamy minione wakacje, opowiemy sobie  

o pięknych miejscach, które widzieliśmy  

oraz o ulubionych sposobach odpoczynku, 

 będziemy doskonalić umiejętności manualne  

oraz rozwijać małą motorykę, 

 zapoznamy się z zasadami zachowania  

oraz zasadami bezpieczeństwa, których należy 

przestrzegać w przedszkolu, 

 dowiemy się, co najbardziej lubią robić i czym 

się interesują nasze koleżanki i koledzy, 

 będziemy rozwijać kompetencje językowe  

i matematyczne, 



 powitamy piękną, kolorową jesień, mając nadzieję 

na wspaniałą pogodę podczas jesiennych 

spacerów, 

 przypomnimy sobie zasady recyklingu, aby móc 

lepiej dbać o środowisko, 

 staniemy się wnikliwymi obserwatorami jesiennej 

przyrody 

 poznamy utrwalać znajomość zasady ruchu 

drogowego,  

aby w drodze do przedszkola być bezpiecznym, 

 przypomnimy sobie zasady ustalone w grupie,  

 stworzymy kontrakt grupowy, 

 poznamy wiele nowych wesołych zabaw i pląsów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nauczymy się na pamięć wierszyka  

"Przez ulicę mały krok" (B.Pierga) 

 

By nie było katastrofy, 

zapamiętaj proste strofy: 

Nim na jezdnię zrobisz krok, 

wytęż swój sokoli wzrok: 

w lewo, w prawo, 

w lewo - brawo! 

Gdy jest pusto wskakuj żwawo! 

Trampki masz czy adidasy, 

przechodź tylko tam, gdzie pasy. 

Bo po zebrze kroczy pieszy, 

nawet gdy się bardzo spieszy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Będziemy się bawić wykorzystując rymowankę 

„Łapię liście”: 

 

Ręce opieram na biodrach, 

Teraz fruwam jak motylek, 

W okno smutno ciągle zerkam. 

Chciałabym tam być choć chwilę. 

Wiatr wciąż zrywa z drzewa liście, 

Chciałabym je łapać w locie, 

Skoczyć, złapać oczywiście, 

Skoczyć, złapać i z powrotem. 

Łapałabym wszystkie liście 

Te lecące w moją stronę. 

Hop, hop, hop, hop! 

Hop, hop, hop, hop! 

Tylko kiedy pójdę do nich? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Będziemy usprawniać naszą koordynację wzrokowo-

ruchową dzięki wesołym zabawom paluszkowym: 

 

„Witające się rączki” 

 

Dwie rączki się spotkały, 

Więc się przywitały. 

Najpierw zaklaskały, 

Później się ściskały, 

Bo się dawno nie widziały. 

Jak się przywitały, 

No to pogadały. 

Gdy się pogłaskały, 

To się żegnać zaczynały. 

Znowu zaklaskały, 

Znów się pogłaskały. 

Mocno się ściskały, 

A na koniec pomachały. 

 
 

 

 

   

 

   

 

 

  


