
 

Wrzesień w grupie 

 SOWY 

Nadszedł nowy rok szkolny. Nieco inny niż wszystkie. Mimo to pragniemy by 

czas dzieci spędzony w przedszkolu był piękny i kolorowy. 

Na początku drogi przywitamy się z kolegami. Każde dziecko przyzwyczai się i 

w niedalekiej przyszłości bez kłopotu będzie rozpoznawało swój znaczek. W 

tym roku jest to figura geometryczna. Niektóre z tych figur są dla dzieci 

trudniejsze do zapamiętania, ale zajęcia matematyczne w których wiele 

zabaw będzie związanych właśnie z figurami przyspieszą ten proces. 

Piosenka  ,, Maszerują przedszkolaki” stanie się muzycznym wstępem do 

nowej przygody.     

 

Maszerują przedszkolaki raz, dwa, trzy (2x) 
I dziewczyny i chłopaki raz, dwa, trzy (2x) 
I trzymają się za ręce raz, dwa, trzy (2x) 
Buzie ładnie uśmiechnięte raz, dwa, trzy (2x) 
 
Ref.: Idziesz ty, idziesz ty, idę ja, idę ja 
Idę ja, idziesz ty – na raz, dwa, trzy. 
 
Idą rzędem przedszkolaki raz, dwa, trzy (2x) 
W pociąg bawią się dzieciaki raz, dwa, trzy (2x) 
Na stacyjkę zaraz wjadą fu, fu, fu (2x) 
Ciągną wagon z czekoladą mniam, mniam, mniam (2x) 
 



Ref.: Zjesz ją ty, zjesz ją ty, zjem ją ja, zjem ją ja, 
Zjem ją ja, zjesz ja ty - na raz, dwa, trzy. 
 
Idą kaczki-przedszkolaczki kwa, kwa, kwa (2x) 
Mają chusty i kubraczki ha, ha, ha (2x) 
Głośno kaczym dziobem kłapią kłap, kłap, kłap (2x) 
I do wody szybko skaczą chlap, chlap, chlap (2x) 

 Ref.: Skaczesz ty, skaczesz ty, skaczę ja, skaczę ja, 
Skaczę ja, skaczesz ty – na raz, dwa, trzy. 

W tym miesiącu nie zabraknie zabaw związanych z zabawkami. Zabawy 
ruchowe, sensoryczne i te związane np. z omawianiem tekstu 
literackiego jak ,, Nocne kłopoty zabawek”. 

Jednym z bohaterów będzie pluszowy miś, który jako pierwszy odwiedzi 
przedszkolaki. Dzięki niemu SOWY poznają zabawę ,, Ciepło – Zimno” i 
nauczą się orientacji w przestrzeni. W ramach dziecięcej matematyki 4 – 
latki nauczą się opisywać własną postać i zaprezentują się przed grupą 
jeśli tylko nie zabraknie Im odwagi. 

Zabawy integracyjne jak np. ,, Lustro” – pozwolą z kolei na rozmowę o 
naszym samopoczuciu , nastroju danego dnia. W ten sposób dzieci 
zobaczą że każdy jest inny i mamy prawo różnie się czuć w danej chwili. 
Mówimy tu więc  o kompetencjach miękkich.  

 

Nowe zajęcia dydaktyczne przywitamy wierszem ,, Kółko małe, kółko 
duże” który dzieci zazwyczaj bardzo lubią i chętnie powtarzają wykonując 
interpretację ruchową. 

We wrześniu rozpoczniemy realizację innowacji ,, Małą stopą przez 
świat” – podróże z bohaterami książek Janoscha. 



Oczywiście w ramach Erasmus+ nie zabraknie zajęć związanych z tablicą 
multimedialną. Gra ,, Memo”, czy odgadywanie -  co nie pasuje, to 
propozycje, które bardzo korzystnie wpłyną na pamięć wzrokową dzieci i 
logiczne myślenie przedszkolaków. 

Dla dzieci bardzo ważna jest prawidłowa wymowa. Co w konsekwencji 
ma ogromny wpływ na ich rozwój. Jedną z propozycji będą zajęcia 
oddechowe i eksperymenty z wodą. Co dla niektórych będzie zupełnie 
nowym doświadczeniem. 

 

W związku z tym, że wrzesień rozpoczyna nowy rok szkolny bardzo 
ważne staną się zajęcia o bezpieczeństwie. Między innymi poświęcimy je 
zachowaniu dzieci w stosunku do obcych. 

  

 

 

 

 


