
Plan pracy na miesiąc wrzesień – sala pomarańczowa 

      Data Temat kompleksowy/wydarzenie        Uwagi 

01.09- 10.09.02021 

 

Wartość: 

Radość 

Współdziałanie. 

Wspólna zabawa 

Przyjaźń 

Tolerancja 

 

 

 

Co slychać w przedszkolu? 

-Słuchanie opowiadań Moniki Sobkowiak 

„Supersmyki”, Zabawkowe przedmioty” 

-zadania w kartach pracy cz1,s.2-5 

-Słuchanie piosenki „Przedszkolne zakamarki” 

-Zabawa „Grupowa burza mózgów” 

-Praca plastyczna „Plakat” 

-Współpraca- eksperyment społeczny 

- Kodeks grupowy 

- Piknik w ogrodzie 

-Klocki-zabawa z liczbami 

 

w tym tygodniu poznamy  

bohaterów naszych 

pierwszych  książek 

  

 

 

 

 

13.09-17.09.2021 

 

Wartość: 

znam zasady 

bezpieczeństwa na 

drodze 

Jak być superbezpiecznym? 

-Słuchanie opowiadania M. Sobkowiak 

„Bezpieczeństwo” 

-Słuchanie wiersza M. Sobkowiak „ Ruch drogowy” 

-zadania w kartach pracy cz.1,s.10-11, 15-16.18 

-Nauka piosenki”Kolorowe światła” 

-Zabawy „Kolorowe światła”, „Czerwone stój-zielone 

idź”” Co by było gdyby....? 

-Tworzenie regulaminu „Superbepieczeństwa” 

-Udział w dyskusji „ By było bezpiecznie” 

-Gra dydaktyczna „Na pomoc”-klasyfikowanie na 

podstawie jednej cechy, nazywanie figur 

geometrycznych 

-Gra terenowa „ Bezpieczne zasady” 

-Spacer na skrzyżowanie ulic 

-Sygnalizacja świetlna- zabawa rytmiczna z elementem 

kodowania 

-Książka o kole- praca plastyczna 

-Głoska czy sylaba?- poznanie pojęcia głoski 

-Ambulans- praca plastyczna 

 

15.09.2021 (środa) 

Międzynarodowy Dzień 

Kropki- w tym dniu w w 

naszej sali rządzą kropki!! 

naszych ubraniach także!! 

 

 

 

 

 

 

 

20.09-24.09.2021 

 

Wartość: 

znajomość swojego 

ciała 

rozpoznawanie 

zmysłow i emocji 

rozwijanie  swoje 

zainteresowania 

Jakie są Supermoce 

-Słuchanie wiersza I. Salach „Ruchy”, 

-Rymowanka „Zmysły” 

-Opowiadanie „W krainie emocji” 

-Rozmowa po wysłuchaniu wiersza „ Złość 

-Nauka piosenki „ Świat emocji” 

-Zabawy „ Części ciała w rymach”, „ Zmysły”   

-Wykonanie modelu „ Moje ciało”    

-zadania w kartach pracy cz.1, s.19,21,23,24   

-Prace plastyczno-techniczne „ Gniotek”, „ Emocje”, 

--„ Znajdź parę”- zabawa z literami         

- Pora na stwora – zabawa tworcza, utrwalenie 

umiejętności liczenia w zakresie liczby 6 

 

20.09 (poniedziałek) 

DZIEŃ 

PRZEDSZKOLAKA- w 

tym dniu mamy na sobie coś 

w kolorze pomarańczowym 

27.09- 01.10.2021 

 

Wartość: 

Radość 

Kreatywność 

 

 

Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny? 

-Słuchanie opowiadania  „Grzybobranie”   

-Klony, dęby, kasztanowce- zabawa przyrodnicza 

-Zapoznanie z piosenką „ Jedzie jesień” 

-zadania w kartach pracy cz.1, s. 26-28,31    

-Rozmowa na temat „ Dlaczego liście tracą kolor?' -

Układanie puzzli „ Jesienny sad”    

-Praca plastyczna „ Jesienny pejzaż”, „Jabłko” 

-Wycieczka do parku 

-Co to za kształt?- poznanie prostokąta 

-Jesienne rytmy- zabawa rytmiczna 

-Ciecz newtonowska- zabawa sensoryczna 

- Urodziny Pani  Jesieni- zabawy z grupą 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 


