
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

WE WRZEŚNIU? 

 

1. W moim przedszkolu 

 

W pierwszym tygodniu pobytu w przedszkolu będziemy jeszcze w wakacyjnym 

nastroju. Dzieci przypomną sobie jak wygląda przedszkole i sala. Wspólnie z 

dziećmi, będziemy się starać, aby pobyt w przedszkolu był pełen miłych 

doświadczeń. Skupimy się przede wszystkim między innymi na: 

 przypomnieniu imion kolegów i 

koleżanek; 

 poświęcimy się zabawom 

integrujących grupę; 

 będziemy rozmawiać o emocjach 

towarzyszących pierwszego dnia w 

przedszkolu; 

 przypomnimy sobie plan dnia, według 

którego będziemy działać; 

 stworzymy wspólnie Kodeks grupy; 

 przypomnimy sobie znaki języka 

migowego; 

 będziemy nazywać głoski w nagłosie, wygłosie o prostej budowie 

fonetycznej; 

 będziemy ćwiczyć buzię i język do prawidłowej wymowy; 

 nauczymy się piosenki „Jeżeli ci wesoło”  

 

 



Jeżeli ci wesoło – piosenka M.Bogdanowicz 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
to podnieść brwi do góry i dotknij czoło swe 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się 
to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się 
to pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
Uśmiechnij się do wszystkich 

i zaklaszcz w ręce swe. 

  

 

2. Wakacyjne wspomnienia 

   

Wakacje to czas, gdzie dzieci będą jeszcze wspominać, dlatego ten blok tematyczny 

poświęcimy jeszcze wspomnieniom z wakacji i pamiątką, które zostały przywiezione 

z bliższych i dalekich podróży. Będziemy rozmawiać o: 

 miejscu spędzonych wakacji i wskazywania ich na mapie; 

 kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym-zwierzętami  roślinami; 

 dzieci poszerzą swoją wiedzę na podstawie albumów, prezentacji 

multimedialnej dotyczący krajobrazu  Polski; 

 będziemy doskonalić umiejętności matematyczne; 

 będziemy ćwiczyć percepcję wzrokową, grafomotorykę, niezbędną do 

prawidłowego czytania i pisania; 

 

3. Jesteśmy bezpieczni 

Wiek przedszkolny to czas, kiedy należy wdrażać dziecko do dbałości o zdrowie, 

bezpieczeństwo własne i innych. Ostatni blok tematyczny zostanie poświęcony temu 

zagadnieniu. Będziemy rozmawiać min:  

 miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie; 

 poruszaniu się po ulicy w drodze do przedszkola; 

 dlaczego należy dbać o higienę osobistą; 

 Przypomnimy sobie również język migowy i porozmawiamy, 

kto się nim posługuje;  

 będziemy rozmawiać na temat krzywdzenia innych 

 i mówienia słowa NIE; 



 Poznamy kształt litery O i cyfrę 1; 

 

 
W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje 

cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy, 

programy własne, innowacje: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- Innowacja 

pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w grupie sześciolatków – 

Innowacja własna; 

 „Pięknie mówię, recytuję, opowiadam i rymuję”- program rozwijający i 

poszerzający umiejętności dzieci, uwrażliwiający na posługiwanie się piękną, 

poprawną polszczyzną z elementami twórczości własnej – program własny; 

 Program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny „Jestem dobrym kolegą, 

ale czy zawsze”- program własny; 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców 

do poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne; 

 


