
CO WYDARZY SIĘ U SŁONECZEK 

WE WRZEŚNIU?  

 

1.  Przedszkolaki to my 

W pierwszym tygodniu września, dzieci przypomną sobie jak wygląda przedszkole i zobaczą 

nową salę. Dzieci: 

 przypomną sobie imiona kolegów i koleżanek ; 

 będziemy wysłuchiwać pierwsze i ostatnie głoski w imionach oraz prostych 

wyrazach; 

 skupimy się na zabawach integrujących grupę; 

 porozmawiamy o emocjach towarzyszących pierwszemu dniu w przedszkolu; 

 stworzymy Kodeks grupowy, podpisany przez dzieci; 

 będziemy ćwiczyć buzię i języki podczas zabaw logopedycznych; 

 ułożymy rytmy z figur goemetrycznych na tablicy multimedialnej; 

 nauczymy się zabawy integrującej grupę w języku angielskim ,,Cookie jar”; 

 

 

 

 

 



2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki 

 

 porozmawiamy na temat sygnalizacji świetlnej oraz zasad bezpiecznego  
korzystania z przejścia dla pieszych;  

 spróbujemy odpowiedzieć na pytanie ,,Co by było, gdyby wszystkie znaki  

drogowe zniknęły?”;  

 utrwalimy kierunki na kartce, będziemy rysować drogi według kodu; 
 porozmawiamy o sytuacjach, w których należy wezwać odpowiednie służby 

ratunkowe; 

 nauczymy się numerów alarmowych do odpowiednich służb ratunkowych; 

 będziemy kształtować świadomość schematu własnego ciała z uwzględnieniem 

symetrii i różnicowania lewej i prawej strony;  

 

 

 

 

 

3. Razem ciekawie spędzamy czas 

W kolejnym tygodniu dzieci:  

 opowiedzą historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń; 

 przyporządkują nazwy czynności do ilustracji; 

 będą rysować po śladzie bez odrywania narzędzia pisarskiego, kolorować rysunek bez 

wykraczania poza kontur  

 wysłuchają wiersza „Jesteśmy samodzielni” – porozmawiamy o zaradności i byciu 

samodzielnym 

 będziemy ustalać położenie przedmiotów względem własnego ciała 

 

 

 

 



 

4. Co lubi każdy z nas? 

W ostatnim tygodniu: 

  wyjaśnimy przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”;  

  poznamy sposoby rozwiązywania konfliktów na drodze dyskusji, kompromisu, ustępstw; 

  zapoznamy się z wielką i małą literą „o”, czytanie litery „o” ze zdziwieniem, zachwytem,   

rozczarowaniem, kreślenie wzorów literopodobnych, próby pisania poznanej litery; 

  będziemy wyróżniać głoskę „o” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie; 

  zapoznamy się z cyfrą „1”; 

  będziemy nazywać kierunki w przestrzeni od osi ciała drugiej osoby; 

  poćwiczymy sprawną ewakuację z przedszkola. 

 

 

 
Będziemy wykorzystywać również alternatywne metody pracy, programy własne, 

innowacje: 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metod Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne 

 

  
 

 

 



NAUCZYMY SIĘ PIOSENKI W J. ANGIELSKIM  

,,IF YOU’RE HAPPY AND YOU NOW IT” 

If your happy and you know it, clap your hands 

Clap, clap 

If your happy and you know it clap your hands 

Clap clap 

If your happy and you know it, then your face will surely show it 

If your happy and you know it, clap your hands 

Clap clap 

If your happy and you know it, stomp your feet 

Stomp, stomp 

If your happy and you know it stomp your feet 

Stomp, stomp 

If your happy and you know it, then your face will surely 

show it 

If your happy and you know it, stomp your feet 

Stomp, stomp 

If your happy and you know it, pat your head 

Pat, pat 

If your happy and you know it pat your head 

Pat, pat 

If your happy and you know it, then your face will surely show it 

If your happy and you know it, pat your head 

Pat, pat 

If your happy and you know it, turn around! 

Turn around! 

If your happy and you know it turn around! 

Turn around! 

If your happy and you know it, then your face will surely show it 

If your happy and you know it, turn around!  

Turn around! 

If your happy and you know it, say hello!  

Hello! 

If your happy and you know it say hello! 

Hello!  

If your happy and you know it, then your face will surely show it 

If your happy and you know it, say hello! 

Hello! 

 

 

 


