
Wrzesień w grupie Pszczółek 

 

Jak co roku we wrześniu pora rozpocząć nowy rok szkolny. Przed nami kolejne wyzwania, 

wspaniała zabawa i nauka. 

Na początku tygodnia stworzymy nowy kodeks grupy. To bardzo ważne, ponieważ chcemy 

bawić się i uczyć w sposób bezpieczny. Pragniemy by nasze wszystkie działania przebiegały w 

zgodnej i dobrej atmosferze. Jesteśmy zgraną grupą i chcemy taką pozostać.  

Zajęcia umilać będzie nam piosenka M. Bogdanowicz ,, Jeżeli ci wesoło”, którą nie tylko 

poznamy w wersji oryginalnej, ale także w języku angielskim. 

Ponadto rozpoczniemy przygodę z książką. Podręcznik i ćwiczenia ,, Plac zabaw” to nasze 

nowe pomoce dydaktyczne, które uzupełnią cały wachlarz propozycji. Takich jak np. 

- zaj. dydakt. ,, Angielska herbatka” ( w ramach Erasmus+) 

- zab. językowa ,,Gaduły” ( innowacja logopedyczna) 

- zab. dydakt. ,, Wiem jak wyglądam” ( kształtowanie świadomości własnego ciała z 

uwzględnieniem jego symetrii, różnicowanie strony lewej i prawej, porozumiewanie się w 

sposób niewerbalny 

- zab. ,, Zakodowane imiona” ( kodowanie i rozpoznawanie liter) 

- zab. plastyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego w ramach programu 

 ,, Wiklinowy nie plastikowy – działania małych ekologów” 

- cyfry 0 i 1 i wiele innych 

Na chwilę jeszcze wrócimy do pięknych wakacyjnych wspomnień . Tym razem trochę szerzej 

pomówimy o bezpieczeństwie na wakacjach i nie tylko. 

Nie zabraknie więc mapy i rozpoznawania regionów Polski. Zatrzymamy się dłużej omawiając 

takie obszary jak np. mazurskie jeziora. Opisując i poznając rośliny i zwierzęta, czy piękne 

polskie pasma górskie. 

 



Pomówimy o zjawiskach atmosferycznych, które mogą być dla nas czasami groźne, jeśli nie 

zachowamy się w sposób dla nas bezpieczny. Zatrzymamy się na temacie bezpieczeństwa na 

drodze. Poznamy jeszcze nieznane i utrwalimy te już poznane przez nas w minionym okresie, 

znaki drogowe. Pogłębimy nasze informacje o treści dotyczące kontaktu z obcymi. 

 

 

Ponadto będziemy realizować innowacje interaktywną. Weźmiemy udział w akcji 

 ,, Sprzątania świata” i w obchodach ,, Dnia Kropki”. Wiele czasu poświecimy tematyce  

,, Ochrony naszej planety” np.  

 - Higieny 

- Oszczędzaniu wody ( zabawy badawcze)  

- Pięknu naszej planety ( zab. multimedialne) 

 


