
WRZESIEŃ 

W TYGRYSKACH 

I. WITAMY  W  PRZEDSZKOLU   

Wracamy po wakacjach – gotowi  do nauki i zabawy. Poznamy nowe 

koleżanki i kolegów, z którymi będziemy się bawić podczas zabaw swobodnych. 

Opowiadać będziemy o tym, jak nam minęły, gdzie spędziliśmy wakacje. 

Poszerzymy wiedzę na temat różnych regionów Polski – dzięki wspomnieniom z 

wakacji.  Wspólnie stworzymy kodeks przedszkolaka- ustalimy zasady jakie będą 

obowiązywać w naszej grupie, by wszyscy czuli się tutaj dobrze. Poznamy kilka 

zabaw integracyjnych m.in. „Podaj rękę partnerowi”, dzięki którym będziemy 

mogli się lepiej poznać. Nauczymy się pierwszej piosenki. Wybierzemy się na 

pieszą wycieczkę do lasu- poznamy główne zasady 

zachowania się w lesie oraz zasady bezpiecznego 

przechodzenia przez ulicę. Doskonalić będziemy 

kompetencje językowe przez rozwijanie słownika 

czynnego. Poznamy „Supełka” - lizak, który będzie 

dzieciom towarzyszył podczas zajęć 

KODEKS 

Piosenka dla Supełka 

Dnia pewnego późnym latem 

nasz znajomy superkrawiec 

znalazł kilka śmiesznych szmatek 

i dal ponieść się zabawie. 

Lalala (klap, klap) 

Lalala (klap, klap) 

Lalala (tup, tup) 

Lalala (tup, tup)Lalalalalalala 

Wziął igiełkę i niteczkę 

nie minęło wiele czasu 

jak spod ręki Antoniego 

wystartował nasz supełek. 

 

Teraz Pak ma przyjaciela 

z którym mu nie grozi nuda, 

Bo z Supełkiem, bo z Supełkiem 

Każda się zabawa uda. 

  

II. MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

Poznamy naszą miejscowość, nasze miasto – Warszawę. Będziemy omawiać 

różne rodzaje domów; każdy z nas będzie potrafił podać swój adres 

zamieszkania. Porozmawiamy, o tym czym różni się miasto od wsi. Utrwalimy 



zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Będziemy uważnie słuchać 

odgłosów ulicy. Nauczymy się piosenki „Piosenka sygnalizatora”. Aktywnie 

będziemy brali udział w zabawach muzyczno- rytmicznych używając 

instrumentów- utrwalimy ich nazwy. Będziemy przeliczać elementy; określać 

kierunki: pod, nad, za, obok, w lewo, w prawo. 

„Piosenka sygnalizatora” 

Maszerują buty po chodniku 

prawą stroną, grzecznie, w równym szyku, 

i pytają sygnalizatora, 

czy przez jezdnię już przechodzić pora. 

Ref.: Jestem z tego dobrze znany, 

że wciąż migam światełkami. 

Kiedy światło mam zielone, 

możesz przejść na drugą stronę. 

I spokojnie idź po pasach, 

bo na pasach się nie hasa. 

A gdy błysnę na czerwono, 

stój, nie przechodź, zabroniono! 

Pan sygnalizator mruga okiem: 

czy są jezdnie wąskie, czy szerokie, 

stoję dla was co dzień jak na warcie, 

więc zasady moje pamiętajcie: 

Ref.: Jestem z tego dobrze znany… 

III. JA, TY, ŚRODOWISKO 

Następny tydzień to kolejne wspaniałe wyzwania dla naszej grupy. 

Porozmawiamy o zmysłach , jakie mamy i za co odpowiadają. Ponazywamy 

części ciała , określimy kto wygląda podobnie do nas. Odkryjemy zmysł smaku, 

węchu , dotyku w zabawach badawczych. Dowiemy się jak należy dbać o 

higienę osobistą. Poznamy numery alarmowe, porozmawiamy kiedy i w jaki 

sposób należy wzywać pomoc. Nauczymy się segregować śmieci, aby nasze 

środowisko było coraz piękniejsze.  

 

 

„Wszędzie czysto” wiersz 

Czysty dom, czysty ogród, 

w lesie czysto, w polu też. 



Czysta rzeka i jezioro, 

samo zdrowie wierz mi, wierz…. 

 

Wielka księga zagadek 

Dzielnie walczy z ogniem i gasi pożary. 

Zawsze nam pomoże, dobre ma zamiary. 

Teraz już zgadujcie – jesteście gotowi? 

Wiele zawdzięczamy Panu ….  

 

 

IV.DARY JESIENI 

Ostatni tydzień to same pyszności , zasmakujemy warzyw i owoców. 

Poznamy ich wygląd, nazwy, smak oraz teksturę. Dowiemy się , gdzie rosną 

różne warzywa i owoce, oraz dlaczego ich jedzenie jest tak ważne dla 

naszego zdrowia . Pobawimy się matematyką, przeliczymy sobie poznane 

warzywa i owoce. Postaramy się rozkodować kilka warzyw i owoców. 

 

„Warzywa” Julian Tuwim 

Położyła kucharka na stole: 

kartofle,  

buraki, 

marchewkę, 

fasolę…. 

 

„Jarzynowy wóz” piosenka 

Ref.: Jechał, jechał wóz, 

smaczne rzeczy wiózł,  

tur, tur, tur, turkotał… 

Ponadto w naszej grupie realizować będziemy: 

Program własny „Tygryskowe zabawy z językiem angielskim” - „Hello, hello” 

piosenka na powitanie,  „Make a circle” zabawa integracyjna w kole; utrwalimy 

kolory oraz będziemy  przeliczać po angielsku, „Owoce i warzywa” nazwy po 

angielsku, „Części ciała”  
 

Program własny ekologiczny „Tygryski strażnikami przyrody” 

Wybierzemy się na spacer do lasu, będziemy obserwować środowisko leśne, 

poznamy zasady zachowania się w lesie. Dowiemy się co to jest ekologia. 

Pobawimy się w zabawę matematyczną „Segregujemy śmieci” oraz będziemy 

uczestniczyć w Akcji „Sprzątanie Świata” 
 



Akcja czytelnicza „Czytające przedszkole” - w ramach, której obchodzić 

będziem m.in. : Dzień Pierwszej Pomocy , 13 września -Międzynarodowy Dzień 

Kropki –święto kreatywności, odwagi i współpracy, Dzień Języków Obcych, 

Dzień Głośnego Czytania 
 

Varsavianistyczna szkoła wysłuchamy legendę „Wars i Sawa” oraz wiersz „Za co 

kochamy naszą stolicę” 
 

Chronimy dzieci  Porozmawiamy o tym, że jesteśmy do siebie podobni, ale 

jednak różnimy się od siebie 
 

Rozpoczniemy również realizację projektów eTwinning: 

„Coding: a way to grow up” 

„Four seasons in Europe” 

„Nature is so cool” 
 

W ramach Erasmus+ przygotujemy pyszne „Koktajle owocowe”, „Zdrowe 

kanapki” 

 

 
 


