
U SŁONECZEK WE WRZEŚNIU 

  

 

Wracamy Bezpiecznie do przedszkola 

W pierwszym tygodniu, jeszcze będziemy w wakacyjnym nastroju, dzieci 

powoli przypomną sobie jak wygląda przedszkole i zapoznają się z nowa salą. 

Wspólnie z dziećmi, będziemy się starać, aby pobyt w przedszkolu był pełen 

miłych doświadczeń. Skupimy się przede wszystkim 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 nasz grupowy regulamin; 

 będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa pobytu w przedszkolu i 

po za nim; 

 będziemy ćwiczyć buzię i język do prawidłowej wymowy; 

 nauczymy się piosenki „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 czeka auto i miś. W 
co będziemy bawić się dziś? 

Ref. Ja chodzę tam co dzień... 



 

Wakacyjne wspomnienia 

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

poświęcimy jeszcze tej pięknej porze roku, jakie jest lato i czym się charakteryzuje. 

Będziemy rozmawiać o: 

 bezpiecznym przebywaniu na słońcu, jak 

groźne może być słońce; 
 wykonamy doświadczenia w naszym 

ogrodzie przedszkolnym dotyczące ciepła; 
 będziemy rozmawiać na temat przeżyć 

wakacyjnych a tym samym będziemy 

wzmacniać odwagę dzieci przed publicznymi wystąpieniami i zachęcać do 

dłuższych wypowiedzi; 
 dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat Polski i Warszawy; 
 będziemy doskonalić umiejętności matematyczne; 
 będziemy ćwiczyć percepcję wzrokową, grafomotorykę, niezbędną do 

prawidłowego czytania i pisania; 
 będziemy rozmawiać na temat krzywdzenia innych 

 i mówienia słowa NIE; 

 

Dbam o siebie i środowisko 

Ten blok tematyczny poświęcimy jak mamy dbać o zdrowie  

i środowisko. Dzieci będą: 

 utrwalać części ciała człowieka i zapoznają się  

z najważniejszymi organami wewnętrznymi takimi jak: serce, płuca, mózg; 

 będziemy rozmawiać na temat zmysłów człowieka, wykorzystamy do tego 

wiele różnorodnych doświadczeń; 
 poznamy funkcje wzroku i słuchu, co znaczy być osobą niewidomą lub 

niesłyszącą; 
 poznamy pismo Brajla, jakim posługują się osoby niewidome; 
 dzieci poznają narzędzia do pisania, jakim jest tabliczka Brajlowska; 

 Poznamy kształt 

litery O, wykonamy 

polisensoryczne 

szablony 

 


