
 WRZESIEŃ 

 U KOTKÓW 

 
 

 
  NASZE       
PRZEDSZKOLE, 
NASZA GRUPA 

 

 

Cele które będą realizowane: 

 
Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich przeznaczenia. 

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany 

temat. 

Wdrażanie dzieci do codziennych czynności w ciągu dnia. 

Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze wszystkich przestrzeń w przedszkolu 

w tym ze sprzętów na placu zabaw. 

Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: zasady, kodeks przedszkolaka. 

Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej. 

Wdrażanie do czynności samoobsługowych w tym ubierania się w szatni. 

Zabawy ruchowo- muzyczne. 

 



 

MÓJ PRZYJACIEL Z 

PRZEDSZKOLA 

 

 

Cele które będą realizowane: 

Poznanie budowy własnego ciała, nazywania poszczególnych części ciała. 

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy 

otaczający nas świat. 

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania 

według jednej cechy. 

Kształtowanie umiejętności uważnego 

słuchania utworów literackich. 

Nauka piosenek i pląsów. 

Poznaje swoje prawa i wie, że inni też mają 

prawa. 

Wie jak rozpoznać prawdziwego przyjaciela. 

Utrwala pojęcie para. 

Poznaje zasadę dodawania i odejmowania.  

 

 

 JAKI JESTEM 

  

Cele które będą realizowane: 

 Zauważa różnicę między chłopcami i   

dziewczynkami.  

 Postrzega szczegóły w postaci. 

 Wiej jak narysować siebie. 

 Wie każdy z nas wygląda inaczej. 

 Potrafi bawić się z innymi. 

 Wie jak zachować się w sytuacji  niebezpiecznej. 



Zna zasady ewakuacji. 

Potrafi ustalić ile jest tu i tu, gdzie jest więcej a gdzie mniej. 

 

 

 

 

 

NADESZŁA 
JESIEŃ 

 
Cele które będą realizowane: 

Z uwaga słucha utworu literackiego.  

Odpowiada na pytania dotyczące wiersza. 

Klasyfikuje elementy ze względu na 

wielkość. 

 Rozróżnia wielkość przedmiotów.  

 

Stosuje określenia: małe, duże.Zna historię „Orderu 

Uśmiechu”. 

Zna historię „Orderu Uśmiechu”. 

Potrafi rozpoznać pierwsze oznaki jesieni. 

 

 

Piosenka „ Idzie lasem Pani Jesień” 

 

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły 

A jeszcze coś w słońcu się mieni 

To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie 

Korale, korale jesieni 

                                      Ref.: Idzie lasem pani jesień 

Jarzębinę w koszu niesie 

Daj korali nam troszeczkę 

Nawleczemy na niteczkę 

Włożymy korale, korale czerwone 

I biegać będziemy po lesie 



Będziemy śpiewali piosenkę jesienną 

Niech echo daleko ją niesie 

Ref.: Idzie lasem pani jesień 

Jarzębinę w koszu niesie 

Daj korali nam troszeczkę 

Nawleczemy na niteczkę 

 
 


