
  
 

  

 

 

 

 

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko…” (Jan Amos Komeński) 

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci 

Witamy w naszej grupie – Jagódki  

Zaczynamy nowy rok szkolny 2019/2020 

w którym to będziemy bawić się ucząc i ucząc bawić. 

A  c o  n a s  c z e k a  w  t y m  m i e s i ą c u ?  

1 .  WESOŁO GRA LOKOMO TYWA -  

WITAMY PO WAKACJACH ? 

 

Poznajmy się nawzajem, kto jak na imię ma 
Przedstawmy się nawzajem,  
niech każdy wszystkich zna! 

ref. Podaj rękę lewą, podaj rękę prawą, 
zaczniemy zajęcia wesołą zabawą! 

JJAAGGÓÓDDKKOOWWYY  

WWRRZZEESSIIEEŃŃ 



  
 

 

W tym tygodniu: 

- nauczymy się piosenki „Przedszkole domem drugim jest” – którą będziemy 

śpiewać każdego dnia, 

- poznamy się nawzajem i wspólnie będziemy bawić się 

- spróbujemy zrozumieć co to są emocje i do czego są nam potrzebne  

- dowiemy się, jakie są nasze prawa i obowiązki w przedszkolu, wspólnie 

zastanowimy się jak być dobrym kolegą, dobrą koleżanką, stworzymy 

Jagódkowy kodeks  

Czy jesteś chłopcem czy dziewczynką 

czekamy na Ciebie z wesołą minką. 

Gdy Ci smutno, martwisz się 

dobry kolega pocieszy Cię. 

Razem zgodnie się bawimy, 

wszystkich chętnych zaprosimy. 

O gry i zabawki wspólnie dbamy, 

na wyznaczone miejsca odkładamy. 

Wiemy, że trzeba bawić się grzecznie, 

tak, aby zawsze było bezpiecznie 

 - w piątek 13 września 2019 r. obchodzić będziemy wspaniałe święto 

kreatywności - Dzień Kropki 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 .  BEZPIECZNE PRZEDSZ KOLAKI  

TO MY 

 

W tym tygodniu: 

- spróbujemy zrozumieć znaczenie pojęcia BEZPIECZEŃSTWO  

- porozmawiamy o tym gdzie mieszkamy;  

- będziemy obserwować ruch drogowy i pieszych; utrwalimy 

zasady przechodzenia na drugą stronę ulicy, 

- na podstawie wiersza „Światło czerwone, światło zielone” 
nauczymy się odczytywać znaki sygnalizacji świetlnej 

- nauczymy się piosenki „Kolorowe światła” 

1. Do przedszkola co dzień rano, idę przez ulicę z mamą. 
Droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniu światła. 

Ref. Czerwone światło: stój!  
Zielone światło: idź! 

Na żółtym świetle zawsze czekaj, 
Tak już musi być. 

2. Samochody w rzędach stoją, a kierowcy spoglądają 
czy już światło jest zielone, by odjechać w swoją stronę. 

Ref. 

3. Policjanci wciąż pracują, skrzyżowania obserwują, 

Czy przepisy wszyscy znają, i czy znaków przestrzegają. 
 

- będziemy śpiewać, tańczyć i tworzyć różne prace plastyczne; znaczy się, 

będziemy dobrze i mądrze bawić się. 

 

 



  
 

3 .  JESIEŃ JUŻ P UKA DO DRZWI  

 

Podczas realizacji tego tematu będziemy przybliżać treści związane  

z nadchodzącą porą roku – jesienią. Pomogą nam w tym również roboty. 

Powitamy ją piosenką „Kwiaty dla jesieni”  

„Do przedszkola przyszła Jesień 

- Czy tu jest mój synek Wrzesień? 

- Nie ma, nie ma! – mówią dzieci 

- Może z babim latem leci? 

- Nie ma, nie ma! - mówią dzieci. 

- Może z babim latem leci? 

Odnalazła synka w lesie. 

Tam malował kwiaty Wrzesień. 

- To dla ciebie, mamo, wrzosy z perełkami srebrnej rosy. 

- To dla ciebie, mamo, wrzosy z perełkami srebrnej rosy. 

- na podstawie opowiadań i wierszy, tekstów piosenek poznamy owoce 

rosnące na drzewach w sadzie, 

- dowiemy się, na jakim drzewie rosną jabłka, gruszki i śliwki; 

JABŁOŃ                         GRUSZA                                 ŚLIWA 

             



  
 

 

Jednakże, nie zapomnimy, że w dniach  

20 - 22 września  

SPRZĄTAMY ŚWIAT 

Temat tegorocznej edycji to  

"NIE ŚMIECIMY - 

SPRZĄTAMY - 

ZMIENIAMY!" 
 

 

„MAŁY EUROPEJCZYK=MAŁY EKOLOG”  

 



  
 

Akcje, które będziemy obchodzić  

w grupie: 

- 8 września Dzień Marzyciela 

Ref. Marzenia się spełniają  
Tylko stale, stale myśl o nich myśl  

Wszystko, co tylko chcesz  
Może się zdarzyć dziś!  
Marzenia się spełniają  

Tylko mocno, mocno, mocno w nie wierz  
Ściskaj kciuki co sił, oczy zamknij też... 

 

- 15 września Międzynarodowy Dzień Kropki (w 

przedszkolu 13 września) 

- Akcja BohaterON. Włącz historię–  

kartki dla powstańców (wrzesień 2019 r ) 

- 20 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

- 20-22 września jest  

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA. 

(poznamy co znaczą trudne słowa, takie jak ekologia, ekoświat, recykling, odpady, 

uświadomimy sobie dlaczego należy dbać o przyrodę,) 

- 26 września Dzień Języków Obcych 

- 29 września Dzień Głośnego Czytania, 

Serdecznie zapraszamy 30 września 2019 r. chętnych 

Rodziców do naszej grupy na głośne czytanie 

Europejskie projekty:  

➢  Projekt eTwinning  

- „Blocks: always and everywhere! 

- „Junior STEM Kitchen Lab” 

- „Robots also have something to say” 

➢ Ogólnopolskie programy: 

- IV edycja Uczymy Dzieci Programować 
 



  
 

 

ALTERNATYWNE METODY PRACY,  

PROGRAMY, INNOWACJE: 

 

• Pytajcie, myślcie, odkrywajcie - rozmowy z dziećmi na 

ważne tematy –- innowacja własna nauczycieli 

• Akcja czytelnicza- realizujemy w grupie akcję Cała 

Polska Czyta Dzieciom „Czytające Przedszkole” - 

zapraszamy chętnych rodziców, babcie, dziadków do 

poczytania w grupie. 

• Treści europejskie – realizacja programu 

 „Z Przedszkolakiem po Europie”, projekty 

Erasmus+  

• Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski 

• Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy 

 

 

W codziennej pracy:  

• Dziecięca matematyka  

• MDS wg prof. M. Bogdanowicz  

• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej 

• Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki 

wg. Batii Strauss, Drama, TOC, Storyline i 

wiele innych. 

 

 

 

 

Pozdrawiamy 

Twórcze i kreatywne Jagódki 
 
 


