
CO WYDARZY SIĘ  

U KRASNALI 

WE WRZEŚNIU? 

 

1. Przedszkolaki to my 

 

W pierwszym tygodniu pobytu w przedszkolu będziemy jeszcze w wakacyjnym 

nastroju. Dzieci przypomną sobie jak wygląda przedszkole i sala. Wspólnie z 

dziećmi, będziemy się starać, aby pobyt w przedszkolu był pełen miłych 

doświadczeń. Skupimy się przede wszystkim między innymi 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 Kodeks grupy 

 będziemy nazywać głoski w nagłosie, 

wygłosie o prostej budowie 

fonetycznej; 

 będziemy ćwiczyć buzię i język do prawidłowej wymowy; 

 nauczymy się piosenki „ Jeżeli ci wesoło”  

 

 



Jeżeli ci wesoło – piosenka M.Bogdanowicz 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
to podnieść brwi do góry i dotknij czoło swe 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się 
to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się 
to pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 
Uśmiechnij się do wszystkich 

i zaklaszcz w ręce swe. 

  

 

2. Razem ciekawie spędzamy czas 

   

Grupa przedszkolna jest miejscem, gdzie dzieci spędzają ze sobą dużo czasu, ten 

blok tematyczny poświęcimy na:  

 Wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób 

 Kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole 

 Rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek 

obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem 

zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro) 

 Doskonalenie słuchu fonematycznego 

 Wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie 

wzorów graficznych 

 

 

3. Jesteśmy bezpieczni 

Wiek przedszkolny to czas, kiedy należy wdrażać dziecko do dbałości o zdrowie, 

bezpieczeństwo własne i innych. Ostatni blok tematyczny zostanie poświęcony temu 

zagadnieniu. Będziemy rozmawiać min:  

 miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie; 

 poruszaniu się po ulicy w drodze do przedszkola; 

 dlaczego należy dbać o higienę osobistą; 

 będziemy rozmawiać na temat krzywdzenia innych 

 i mówienia słowa NIE; 

 Poznamy kształt litery O i cyfrę 1; 



 

 
W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje 

cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy,  

innowacje: 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne; 

 


