
U  „KRASNALI”  WE WRZEŚNIU 

 

W ramach tematów kompleksowych: 

 

1. WITAMY  PRZEDSZKOLE 

 poznajemy salę przedszkolną oraz nowe miejsca zabaw 

 poznajemy swój znaczek 

 potrafimy wymienić imiona koleżanek i kolegów z grupy 

 

„Piosenka na powitanie” – ( muz. i sł.  B. Tartanus – Kowalska ) – nauka 

piosenki 

 

Podajmy sobie ręce i  zróbmy duże koło, 

Zabawą i piosenką witamy się wesoło.  

Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło, 

Zabawą i piosenką witamy się wesoło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach tematów kompleksowych: 

 



2. BEZPIECZNA  DROGA  DO  PRZEDSZKOLA. 

 

 poznają ogólne zasady ruchu drogowego 

 poznają znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz wybranych znaków 

drogowych. 

 zapoznają się z pracą policjanta 

 

„Uliczne sygnały” – wiersz (autor nieznany) 

 

Uliczne sygnały zna duży i mały.  

Uliczne sygnały każdy dobrze zna. 

Gdy światło zielone, na drugą idź stronę. 

A kiedy jest czerwone, trzeba grzecznie stać. 

 

 

„Dzieci i światła” – (muz. T. Pabisiak, sł. A. Galica) – nauka piosenki            

 

1. Po ulicach auta pędzą w różne strony. 

Uważajcie dzieci na światła czerwone.          

                                                                

                                                                  Ref: Razem z mamą muszę stanąć, 

                                                                          Kiedy światło jest czerwone. 

                                                                          A na drugą przejdę stronę 

                                                                          Przy świetle zielonym. 

 

2. Już hamują z piskiem auta rozpędzone. 

Bo na dzieci mruga światełko zielone. 

 

                                                                  Ref: Razem z mamą muszę stanąć… 

 

3. Auta mkną po jezdni, chodnik jest dla dzieci. 

Patrzcie jakie światło przed wami się świeci. 

 

                                                                   Ref: Razem z mamą muszę stanąć… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. WITAMY PANIĄ JESIEŃ   

 

 zwracają uwagę na piękno otaczającej przyrody 

 poznają otaczającą rzeczywistość przez wnikliwą obserwację 

oraz zabawy badawcze 

 eksperymentują z kolorami podczas działalności plastycznej 

 

„Opowieść jesiennych listków” – ( muz. E. Pałłasz, sł. J. Soliński) – nauka 

piosenki 

 

 

 

1. Boimy się zimy,                                       2.  A gdy się rozgniewasz, 

wietrzyku jesienny,                                      wtedy wirujemy 

a ciebie lubimy,                                             a chmurą listeczków 

chociaż jesteś zmienny.                                fruwać próbujemy. 

 

 

Ref: Ty łagodnie śpiewasz,                  Ref: Czasem słońce z nieba 

         my cichutko drżymy                            mrugnie do nas okiem:                         

         i w gałęziach drzewa                            Niech Was wiatr rozwiewa 

         dźwięcznie szeleścimy.                         na wyścigi z ptakiem!  

 


