
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Wrzesień 

Kręgi tematyczne realizowane we wrześniu: 

1. Razem w przedszkolu 

2. Zabawy z latawcem 

3. Nadchodzi jesień 

4. Ziemia pełna tajemnic 

• doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz 

ćwiczeń gimnastycznych; 

• zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji; 

• kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych; 

• zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz przedszkolu; 

• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych; 

• utrwalenie w zabawie schematu ciała człowieka; 

•ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory wg określonej cechy  

i porównywania liczebności zbiorów; 

•umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem 

oraz słuchanie i śpiewanie piosenek; 

• nauka wyrażania swoich emocji w ekspresji plastycznej; 

• wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata; 

• zachęcanie do podejmowania działań konstrukcyjnych; 

• rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie 

poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody; 

• zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu; 

• poznanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni; 

• rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne; 

• kształtowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych; 



integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw  

i działań; 

 rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów znajdujących się w otoczeniu i 

nadawania im znaczeń. 

Piosenka „Droga do przedszkola” Autor: B. Tarantus i I. Fabiszewska 

1.Tu jest domek, a tu płot. 

Na tym płotku siedzi kot. 

Tu są drzewa, tam ulica, 
Jaka piękna okolica. 

 

Ref. To jest droga do przedszkola 

La,la,la,la,la,la,li. 

Co dzień drogą chodzi Ola, 

La,la,la,la,la,la,li. 

 

2.Tu są sklepy, a tam las. 

W lesie miło płynie czas. 

Tu plac zabaw, tam apteka, 

A w oddali Azor szczeka. 

 

Ref. To jest droga do przedszkola 

La,la,la,la,la,la,li. 

Co dzień drogą chodzi Ola, 

La,la,la,la,la,la,li. 

 

Wiersz „Dary jesieni” Autor: M. Ledwoń 

Idzie jesień, złota jesień, 

Bukiet liści w dłoni niesie. 

W drugiej dłoni ma koszyczek. 

Co w nim niesie, już wyliczę: 

Są tam grzybki, żurawinki, 

Coś dla chłopca i dziewczynki, 

Są tam szyszki i kasztany, 

Coś dla córki i dla mamy, 

Są żołędzie, jarzębina, 

I dla taty, i dla syna.  

 


