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Termin  Wydarzenie  Działania 

1-3.09 Temat kompleksowy: 

„ Co słychać w przedszkolu? 

 

wartości: szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń 

- „słuchanie opowiadania ,,Supersmyki”- zapoznanie z bohaterami 

pakietu oraz patronem sali 

- „Logo mojej grupy”- zajęcia plastyczne 

- Zapoznanie ze swoim znaczkiem w szatni 

- zeszyt ,,Supersmyka”- rozwijanie sprawności manualnej 

- integracja grupy podczas wspólnych zabaw i ćwiczeń  

- ,,Moje imię”- ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania 

- zabawy przy piosence ,,Latawce” 

- ,,Zabawki na półce”- ćwiczenia klasyfikacyjne 

- zwiedzanie i nazywanie pomieszczeń w przedszkolu 

3.09 Inauguracja rozpoczęcia nowego  roku w 

przedszkolu 

Zabawy integrujące w grupach, przepyszne smakołyki. 

6-10.09 Temat kompleksowy:  

„Jakie są moje supermoce?” 

 

wartośśccii::  sszzaaccuunneekk,,  aakkcceeppttaaccjjaa,,  

ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć 

- zapoznanie dzieci z książkami z wydawnictwa Mac-edukacja 

- ustalenie kodeksu grupowego 

- rozmowa z dziećmi na temat wspomnień z wakacji 

- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne 

- nauka piosenki ,,Supersmykiem się stań” 

- słuchanie i rozmowa na temat wiersza ,, Na pocieszenie” 

- praca plastyczna ,,Tajemniczy obrazek dla przyjaciela” 

- ,, Ukryte cyfry w kaszy”- zabawy sensoryczne 

6.09 

8.09 

Teatr ,,Vaśka” 

Uroczyste wręczenie książek w grupie 

,,Tajemnice cyrkowego klauna” 

Prosimy o ubranie dzieci tego dnia w strój odświętny 

13-17.09 Temat kompleksowy: 

„Jak być superbepiecznym?” 

 

wartości: bezpieczeństwo, odpowiedzialność 

- wycieczka na skrzyżowanie 

- słuchanie opowiadania ,,Bliźniaki” 

- ,,Dzień kropki”- odkrywanie swoich talentów 

- zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi oraz pracą policjanta 

- „ćwiczenia słuchu fonematycznego- określanie ostatniej głoski  

- zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi na podstawie wiersza 

,,Znaki drogowe” 

- budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi- koło 

- ,,Kogo wezwać na pomoc?”-zajęcia plastyczne 

- zabawy przy piosence „Znaki drogowe” 

20.09 Dzień Przedszkolaka Zabawy integracyjne społeczności przedszkolnej 

20-24.09 ,,Kiedy Pani jesień obchodzi urodziny”? 

 

wartości: współdziałanie, bezpieczeństwo, 

uwrażliwianie na piękno przyrody 

-wycieczka do pobliskiego parku- wprowadzenie w tematykę zajęć 

-,,Pani jesień”- zapoznanie z piosenką tygodnia 

- ,,Dary jesieni”- zapoznanie z prostokątem 

- ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania 

- zabawy badawcze „Dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście?” 

- obchody pierwszego ,,Dnia jesieni” 

- wykonanie pracy plastycznej w zespołach ,,Oznaki jesieni” 

   

27-30.09 ,,Jak jesienią dbać o zdrowie”? 

   

wartości : zdrowie, siła, współpraca  

  

- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach 

ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych 

- słuchanie opowiadania ,,Chory Piotrek” 

- wprowadzenie litery A,a małej, wielkiej, drukowanej i pisanej 

-  zabawy matematyczne z wykorzystaniem kwadratu 

- ,Jesienna pogoda”- zapoznanie z piosenką tygodnia 

  - ,,Dzień Chłopców w grupie”- zabawy i konkursy 

   

 


