
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE                         

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 r.                                         

DLA GRUPY MOTYLKI 

 

 Tydzień I -  Co słychać w przedszkolu?- czynne uczestniczenie w ustalaniu 

reguł i zasad współżycia w grupie; uświadomienie, jakie korzyści    można 

czerpać z przynależności do grupy,  poznanie w jaki sposób rówieśnicy spędzali 

wakacje; 

 

 Tydzień II – Jak być superbezpiecznym ?-poznanie zasad zachowywania się     
w sali, jak wezwać pomoc w razie wypadku oraz jakie numery alarmowe należy 
zapamiętać, oraz że nie powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi; 

 
 Tydzień III - Jakie są moje supermoce ?- dbamy o zdrowie, za pomocą jakich 

zmysłów poznajemy świat, jakie znamy emocje i jakie można mieć 

zainteresowania, rozwiązywanie trudnych spraw –kto może nam pomóc? ; 

 
 Tydzień IV-Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?-poznanie zasad 
obowiązujących podczas wycieczki poza terenem przedszkola, pierwsze znaki 
jesieni, dlaczego liście spadają z drzew? ,zmiany jesienne w ogrodzie i sadzie, 
jak wygląda  prostokąt ?  
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                                   WIERSZYK MIESIĄCA : 

                 RUCH ULICZNY     W. Fabera 

 

Czasem na ulicy nazbyt 

 

rozpychają się pojazdy. 

 

Auto ściga się z tramwajem, 

 

aż zmęczony tramwaj staje. 

 

  

Na przystanku tchu mu brakło, 

 

gdy wyprzedził wielki traktor. 

 

Połykają koła drogę, traktor chciałby 

 

minąć rower. 

 

 

A autobus wyminęło 

 

małe auto osobowe. 

 

Jeszcze prędzej pędzi motor, 

 

pcha się chlapie wokół błoto! 

 

Ale stop! Bo tu jest skrzyżowanie. 

 

Każdy pojazd tu na chwilę stanie. 

 

Pan policjant daje znak na migi, 

 

że nie pora teraz na wyścigi! 

  

 



                                                       PIOSENKA MIESIĄCA 
 
                                                                  LATAWCE 
 

1.  Było lato i same ciepłe dni, 
                                                              wakacyjny, miły czas, 
                                                               lodów słodki smak, 

pośpiechu całkiem brak, 
              Gdzie to wszystko ?-pytam was. 
               I wspominam dziś z uśmiechem 

                 te podróże z plecakiem, z walizką 
      te zabawy z leśnym echem, 

                   ciepłe słońce nad głową tak blisko. 
Ref. 

Pędził pociąg stuku-puku, 
           dzwonił rower dzyń, dzyń, dzyń. 

 Karuzela wirowała wiuuu, 
                                                             A latawce fruuu 

   Kolorowe latawce  fruuu… 
           Pluskał strumyk chlupu- chlupu, 

  a samolot warczał wrrrrrr, 
       Szeleściło siano szu, szu ,szu. 

                                                              a latawce fruuu , 
                                                              Kolorowe latawce fruuu. 

 
                                                        2.     Już wakacje stop! 

Już przedszkolny rok, 
          a ja muszlę trzymam wciąż. 

                                                                Słuchać jeszcze chcę, 
   jak szumi morze w niej, 
   gdy przyłożę ucho swe. 

    I uśmiecham się do lata, 
                              do tych pszczół, które głośno brzęczały, 

           do wietrzyka z końca świata, 
                      do tych przygód: i dużych i małych. 

 
Ref. Pędził pociąg ……. 

 
 

 

  

 


