
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Wrzesień 

TEMATY KOMPLEKSOWE 

1. Co słychać w przedszkolu? (01.09. – 03.09.) 

2. Jak być bezpiecznym? (12.09. – 16.09. i 19.09. – 23.09) 

3. Jakie są moje supermoce? (26.09 – 30.09.) 

 

● wprowadzanie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania 
półek indywidualnych; 

● „Kodeks przedszkolaka” - poznanie zasad obowiązujących w przedszkolu; 

● wdrażanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych i samodzielnego korzystania z toalety; 

● spożywanie posiłków –  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką, widelcem; 

● wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie, wspólne porządkowanie zabawek w sali; 

● podawanie swojego imienia i nazwiska; 

● nawiązywanie relacji rówieśniczych; 

● poznawanie imion dzieci z grupy; 

● zapoznanie z kącikami zainteresowań - omówienie sposobu korzystania z nich; 

● podejmowanie prób wspólnych zabaw; 

● dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi; 

● nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; 

● wskazywanie odpowiednich obrazków przedstawiających różne stany emocjonalne na 
kostce pantomimicznej; 

● próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach); 

● nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających 
zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i 

zaginanie papieru); 

● nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej 
osoby w czasie zabawy. 

● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 
zabaw ruchowych); 

● przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; 

● zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne; 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

● powtarzanie krótkich rymowanek; 

● uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek; 

● nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu; 

● zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia 
codziennego; 

● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; 

● określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu; 

● nazywanie wybranych części ciała; 

● rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała; 

● porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących 
między nimi; 

● liczenie palców, przedmiotów itp.; 

● składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru − poznawanie znaczenia 

pasów, sygnalizacji świetlnej. 

● utrwalenie numeru alarmowego 112 poprzez śpiew i zabawy przy muzyce; 



● obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, 
zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie; 

● oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu; 

● zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; 

 

Piosenka Nasze przedszkole  (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

1. Co dzień rano z moją mamą 

  idę do przedszkola, 

  a tam na mnie już czekają 

  Antek, Staś i Pola. 

 Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole,  

  jest dla mnie drugim domem. 

  Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się.  

  To przedszkole jest wyjątkowe. 

 2. A w przedszkolu moja pani  

  zawsze uśmiechnięta. 

  I koledzy, koleżanki, 

  zabawki, zajęcia. 

 Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole… 

 

Wiersz „Dbam o zdrowie” (I. Fabiszewska) 

Ruch to zdrowie mówię wam. 

Ja się na tym dobrze znam. 

Skłony w przód, skłony w bok, 

i do przodu duży skok.  


