
POZIOMKI PO WAKACJACH 
 

Przedszkole moim drugim domem. 
 

 
-Przypomnimy sobie, jakie zasady obowiązują w naszej sali i na placu zabaw, 

-Odrysowaną i wyciętą ręką przypieczętujemy „poziomkowe zasady”,  

-Będziemy słuchać literatury, wysłuchamy wiersz pt. „Tolerancja-

elegancja”, opowiadanie pt. „Reksio i kocięta” 

-Będziemy się uczyć adresu naszego przedszkola a także utrwalać swój 

adres zamieszkania,  

-Będziemy śpiewać piosenkę „Przedszkole-drugi dom”: 

 

Przedszkole – drugi dom” 
1. 

Gdy dzień wstaje i wita świat, ranną porą wstaję i ja. 

Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie. 

Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem. 

A po spacerze w sali wesoło bawię się, 

Kolegów dobrych mam 

nie jestem nigdy sam. 

Przedszkole domem drugim jest. 

2. 

Czasem rano trudno mi wstać. Chciałoby się leżeć i spać. 

Lecz na mnie auto czeka i miś. W co będziemy bawić się dziś? 

Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem... 

3. 

Zamiast mamy panią tu mam, bardzo dużo wierszyków znam. 

Śpiewam i tańczę, wesoło mi i tak płyną przedszkolne dni. 

Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek  

  
 

 



 

  

 

Jesteśmy bezpieczni 
 

 
-Utrwalimy sobie zasady obowiązujące pieszych przechodzących przez 

jezdnię, 

-Będziemy się wdrażać do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych, 

-Poznamy pracę lekarza, policjanta i strażaka, 

-Dowiemy się, co zrobić w sytuacjach zagrożenia i gdzie zadzwonić prosząc 

o pomoc,  

- Poznamy numery alarmowe, 

-Będziemy słuchać opowiadanie pt. „Przygoda z małpką”, gdzie dowiemy się o 

konieczności znania swojego adresu zamieszkania oraz nazwiska, 

-Z zakresu matematyki utrwalimy sobie schemat budowy człowieka, 

 

 

 

Zgadki słowne o ruchu drogowym: 

 
Gdy chcesz przez ulicę przejść, 

Nawet, jeśli ci się spieszy, 

Wiedz, że możesz na nią wejść 

Tylko na ……(przejściu dla pieszych) 

 

Mimo że mają po jednej nodze, 

To bardzo chętnie stoją przy drodze. 

Mówią kierowcom: „Przepuść pieszego!”, 

„Zwolnij”, „Nie skręcaj”, – co to takiego? 

(znaki drogowe) 

 

Zielone światło – możesz iść! 

Czerwone – stań i czekaj. 

To urządzenie jest bardzo ważne 

Dla bezpieczeństwa człowieka. (sygnalizator świetlny) 

 

 

      

 



 

 

Każdy z nas jest inny 
 

 
-Będziemy kształtować umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz 

rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi, 

-Zwrócimy uwagę na znaczenie budowania pozytywnych relacji w grupie i 

poza nią, 

-Będziemy rozwijać umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec 

kolegów i koleżanek oraz wobec dorosłych w różnych sytuacjach, 

-Wysłuchamy opowiadanie H. Bechlerowej „O kotku, który szukał czarnego 

mleka”, 

- Z zakresu matematyki będziemy trenować rozpoznawanie stron ciała (lewa, 

prawa) oraz pojęcia: co jest przede mną, co za mną, co w górze, co na 

dole, 

 
 

 

DRODZY RODZICE: 

 Obecnie ćwiczymy wybrzmiewanie głoski w nagłosie (czyli pierwszej 

głoski w słowie). Prosimy o wsparcie dzieci i zabawy w domu np. „Kto 

znajdzie więcej słów na M”. Prosimy o wybrzmiewacie „M” (krótko), a nie 

„My” (bo to jest już sylaba). W przypadku pytań prosimy dzwonić do grupy.  


