
CO WYDARZY SIĘ WE WRZEŚNIU W 

MISIACH 

 

1. W przedszkolu 

 

Żeby ułatwić dzieciom ponowne przyzwyczajenie się do przedszkola, przez pierwszy tydzień 

rozmawiać będziemy o wspólnym funkcjonowaniu przedszkolaków. Przypomnimy sobie 

imiona kolegów i osób pracujących w przedszkolu. Zwrócimy uwagę na mówienie dzień 

dobry, do widzenia, proszę, dziękuję i przepraszam. Wspólnie przygotujemy „Kodeks grupy”, 

w który umieszczone zostaną zasady zachowania. Każde dziecko jako podpis odciśnie pod 

nim swój palec. W pierwszym tygodniu dzieci ćwiczyć będą wyrażanie emocji (radość, 

smutek, zdziwienie, strach) za pomocą słów i wyrazu twarzy oraz panowanie nad nimi. Dzieci 

wysłuchają opowiadania o Michale i Misi – przedszkolakach, które będą pojawiać się w 

opowiadaniach przez cały rok. Dzięki temu poznamy kilka zasad bezpieczeństwa. 

 

W celu przygotowania do nauki pisania dzieci uczą się pierwszych zabaw paluszkowych i 

ćwiczą prawidłowe trzymanie ołówka czy kredki. W czasie rysowania w domu ważne jest, by 

przypominać o prawidłowym chwycie – na początku dziecku może być niewygodnie, ale 

będzie o wiele trudniej zmienić sposób trzymania, kiedy nauczy się ono trzymać narzędzie 

pisarskie nieprawidłowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Wakacyjne wspomnienia 
 

 

 

W kolejnym tygodniu powspominamy nasze wakacyjne przygody, zapoznamy się z mapą 

Polski i przypomnimy sobie nazwy różnych środków transportu. Dzieci będą miały 

możliwość opowiedzieć, gdzie były i co robiły w czasie wakacji i uczyły się uważnie słuchać 

wypowiedzi koleżanek i kolegów. Porozmawiamy też o tym, jak rozpoznać, że jest lato i co 

kojarzy się z tą porą roku. Przyjrzymy się, jak wygląda wyraz lato oraz przypominaliśmy 

sobie nazwy innych pór roku. 

Będziemy bawili się razem i śpiewali piosenki: Jadę pociągiem prawdziwym, Kółko 

graniaste, Stary niedźwiedź mocno śpi, Boogie woogie, Adam siedmiu synów miał, Dwóm 

tańczyć się zachciało. Wysłuchamy też wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima. Dowiemy się, 

gdzie na mapie Polski znajduje się morze, a gdzie góry i jakim kolorem się je zaznacza. 

Podzielimy elementy krajobrazu na pasujące do gór i morza. Poznamy pojęcia przód, tył, 

prawa i lewa. Przypomnimy sobie nazwy różnych pojazdów i podzielimy je na lądowe, 

powietrzne i wodne. Porozmawiamy też o tym, jak bezpiecznie z nich korzystać. 

Jeśli dziecko zainteresowało się mapą i opowiadało o tym rodzicom, warto pokazać mu też 

inne mapy: Europy, świata, miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny 

 

 

Tematem trzeciego tygodnia będzie bezpieczeństwo. Dzieci będą miały okazję odkrywać 

swoje talenty i uzdolnienia, co wzmocni ich poczucie własnej wartości. Porozmawiamy o 

tym, jak czujemy się w domu, kto w nim mieszka i jakie są rodzaje domów. Przypomnimy 

sobie, gdzie mieszkamy i zastanowimy się, czy każdemu można podać swój adres 

zamieszkania oraz jak zachować się, kiedy spotykamy nieznajomą osobę. W celu powtórzenia 

informacji o adresie warto pokazać dziecku, gdzie jest napisana nazwa ulicy, przy której 

mieszka, numer domu i numer mieszkania. 

 

Nauczymy się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na drodze, na placu zabaw i w 

zetknięciu ze zwierzętami. Porozmawiamy o tym, po której stronie chodnika czy szosy 

chodzimy, do czego służą światła, jak wygląda przejście dla pieszych i dlaczego trzeba 

rozejrzeć się przed przejściem przez jezdnię. Poznamy znaczenie znaków nakazu i zakazu na 

placu zabaw i postaramy się zachowywać uprzejmie – cierpliwie czekać na swoją kolej, nie 

przepychać się, dzielić się zabawkami. Dowiemy się, w jaki sposób należy zachowywać się, 

kiedy spotkamy zwierzę, którego nie znamy. Poznamy też numer alarmowy (112) i 

poćwiczymy rozmowę z dyspozytorem. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Dbam o siebie 

 

Nawet jeśli dziecko posiadło już wiele umiejętności i przynajmniej w niektórych dziedzinach 

jest samodzielne, warto zachęcać je do dalszego rozwoju. Podejmowanie wyzwań i starania, 

zwieńczone ostatecznie sukcesem, podbudują jego wiarę w siebie i zaprocentują w 

przyszłości. Większa samodzielność pozytywnie wpłynie również na obecne funkcjonowanie, 

zarówno w domu jak i w przedszkolu. To, czego najlepiej w danym momencie uczyć dziecko 

zależy od tego, co już potrafi. Na przykład skoro dziecko samodzielnie zakłada buty, można 

zwracać uwagę na to, żeby nie myliło prawego z lewym – jeśli nie umie ich rozróżnić, dobrze 

jest znaleźć metodę rozpoznawania, w zależności od rodzaju butów i możliwości dziecka 

(miejsce rzepa, obrazek, kształt podeszwy). Można też kontynuować rozpoczętą w zeszłym 

tygodniu naukę wiązania sznurowadeł. Pomocny może się okazać wierszyk Dwie myszki Miki 

i Piki. Dobrze jest powierzyć dziecku pewne obowiązki w domu. Dzięki temu będzie ono 

czuło się ważne i będzie się uczyło odpowiedzialności za zlecone zadania. Musi to być 

czynność, którą dziecko jest w stanie samo lub z niewielką pomocą wykonać: sprzątanie 

zabawek, nakrywanie lub sprzątanie ze stołu, wycieranie kurzu. Po wykonanym zadaniu 

dobrze jest zauważyć, że pamiętało o wykonanym obowiązku i pochwalić, jeśli wykonało coś 

szczególnie dobrze – np. po raz pierwszy właściwie ułożyło sztućce. 

W ostatnim tygodniu porozmawiamy o częściach ciała i zmysłach, dbaniu o czystość i 

porządek oraz ochronie środowiska. Dlatego śpiewamy z tymi tematami piosenki: Głowa, 

ramiona, kolana, pięty (Head, shoulders, knees and toes), Pingwin i Mydło lubi zabawę. 

Poznamy też wiersze: Brudas Jana Brzechwy, Okulary Juliana Tuwima i Bałagan Hanny 

Niewiadomskiej. 

 


