
  
 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci zaczynamy nowy rok szkolny 

2020/2021, w którym to będziemy bawić się ucząc, i ucząc bawić. Nasze 

drogowskazy to:  

Kreatywność, Samodzielność, Współpraca. 

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

1 .  AHOJ PRZYGODO -  JAGÓDKI  

ZNOWU RAZEM   

W PRZEDSZKOLU  

Rzecz to wielka niesłychanie , gdy starszakiem 

się zostanie. 

Wtedy wszystko trzeba wiedzieć,  pięknie 

bajkę opowiedzieć,  narysować, tańczyć, 

śpiewać, na nikogo się nie gniewać.  

Znać zasady wychowania, pilnie słuchać 

głośnego czytania. 

W tym tygodniu: 

- utrwalimy imiona kolegów i koleżanek 
- powspominamy wakacje, nauczymy się piosenki „Ahoj przygodo”, 

będziemy artystami, będziemy tworzyć piękne obrazy wszystko po to, aby 
na dłużej w pamięci zatrzymać wspomnienia letnich dni 
- dowiemy się, co to znaczy zgodna 
zabawa, wspólnie stworzymy 
„Jagódkowe zasady”  
- będziemy słuchać głośnego czytania 

 i z żyrafą bawić się w uważność.  



  
 

2 .  JESTEŚMY BEZPIECZNI  W DOMU 

I  W PRZEDSZKOLU  

W tym tygodniu: 

- utrwalimy zasady zachowania w sytuacjach trudnych,  

- poznamy ważniejsze znaki drogowe na podstawie 

wiersza Kolorowe znaki T. Wiśniewskiego 

- utrwalimy zasady na jezdni ucząc się piosenki 

Utwór pochodzi z płyty "Piosenki Mądrych Dzieci" 

Zielony, zielony  

Czerwony, czerwony 

Twoje anioły w drodze do szkoły. 

Dziecko na drodze, wiecie to sami    

Nigdy nie wygra z samochodami.   

By się nie stało nigdy nic złego   

Prawa na drodze poznaj kolego.  

Zielony, zielony 

Czerwony, czerwony 

Twoje anioły w drodze do szkoły. 

Światło zielone to ulubione 

Możesz przechodzić na drugą stronę. 

Kolor czerwony, ruch zabroniony 

Stój i poczekaj znów na zielony! 

 

Dziecko na drodze, mądre i grzeczne 

Gdy jest widoczne, to jest bezpieczne. 

Kierowcy widzą cię wieczorami 

Gdy masz ubranko swe z odblaskami. 

- wspólnie z rodzicami przygotujecie w domu szkic drogi z domu do 

przedszkola pamiętając o zaznaczeniu wszystkich znaków drogowych, 

przejść dla pieszych (praca oczywiście dla chętnych) 

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

będziemy dobrze i mądrze bawić się. 



  
 

3 .KREATYWNOŚĆ 

JEST OK 

 

Co daje dziecku rozwijanie 

kreatywności?  

Rozwijanie pewności siebie, 

otwartości na świat i ludzi, gotowość do samodzielnego 

rozwiązywania problemów, lepszą komunikatywność z otoczeniem i 

odwagę w wyrażaniu siebie.  

W tym tygodniu: 

- będziemy obchodzić Święto Talentów i Odwagi – Dzień Kropki 

- spróbujemy poznać nasze zainteresowania, talenty, sukcesy 

- będziemy kreatywni w każdym działaniu. 

 

 

 



  
 

4 .JU Ż Z BLIŻ A S IĘ  

JES IEŃ  –  Z ADBAJ   

O S IEBIE  I  Ś RODOWIS KO   

W tym tygodniu: 

- będziemy utrwalać cechy charakterystyczne dla jesieni: zjawiska pogodowe, 

zmiany w przyrodzie, dźwięki, zapachy…  

- dbając o nasze zdrowie przypomnimy i utrwalimy zachowania prozdrowotne: 

mycie rąk, odpowiednie zachowanie podczas infekcji, dowiemy się co to są 

bakterie i wirusy 

- 24 września Dzień Sprzątania Świata: zadbamy o nasze środowisko, 

uświadomimy sobie dlaczego należy dbać o przyrodę, czym jest segregacja 

- będziemy bawić się w kąciku Dobrego Startu 

Piosenki do nauki 
Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 
Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 
Kiedy dobry ma humor to zamienia się pianę 

A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. 
Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 
Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 
Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 
Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 

I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy. 
 

Piosenka mądrych dzieci - utwór pochodzi z płyty 
"Piosenki Mądrych Dzieci" 

 
Kto przykładem świeci - mądre dzieci   
Kto segreguje śmieci – mądre dzieci 

Kto radzi sobie w sieci – mądre dzieci 
Kto ognia nie roznieci – mądre dzieci ! 

 
Madre dziecko nie kłamie, bo nie musi.  
Nie biega ze skargami i płaczem do mamusi.  
A gdy narozrabia, nie robi głupiej miny  
Przyznaje się do błędu, przeprasza za winy. 

Mądre dziecko nie myśli o sobie 
Potrafi rozróżnić, co złe a co dobre 
Nie ma się za kogoś lepszego od innych. 
W obronie staje słabszych i niewinnych. 

Obietnic dotrzymuje i nie wywiera presji 
Krzyku nienawidzi, brzydzi się agresji. 
Słucha ludzi mądrych, by wiedzę poszerzyć 
Pamięta, że nie wszystkim można wierzyć. 



  
 

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie: 

• VI edycja Uczymy Dzieci Programować  

  Europejskie projekty eTwinning  

- I’m having fun with Orff- projekt związany z 

muzyką 

- rESCue possible – projekt związany z robotami 

- Make friends with Pippi – projekt związany z czytaniem  

 

 

ALTERNATYWNE METODY PRACY,  

PROGRAMY, INNOWACJE: 
• Po prostu bądź – zabawa w uważność  –- innowacja własna  

• Mały krok ku przedsiębiorczości – innowacja własna 

• Wiem, umiem i działam cz.II- program własny rozwijający 

zainteresowania dzieci nauką programowania z wykorzystaniem robotów 

edukacyjnych 

• Akcja czytelnicza- realizujemy w grupie akcję Cała Polska Czyta 

Dzieciom „Czytające Przedszkole- Zaczytany Mały Europejczyk” – zachęcamy 

wszystkich rodziców do czytania dzieciom 20 minut dziennie codziennie  

• Treści europejskie – realizacja programu „Z Przedszkolakiem 

po Europie”, projekt Erasmus+  

• Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski 

• Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy 

 

W codziennej pracy:  

• Dziecięca matematyka  

• MDS wg prof. M. Bogdanowicz – Kącik Dobrego Startu 

• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej 

• Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss, Drama, 

TOC, Storyline, Terapia ręki przy muzyce, ImproVszkole i wiele innych 

 

Więcej informacji na:  

https://padlet.com/jagodki226/2020 

 

Miłej i twórczej zabawy  życzą Jagódki 

 

https://padlet.com/jagodki226/2020

