
Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na wrzesień 2020. 

   1. Witamy w przedszkolu 

 Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu – omówienie 

ich roli oraz przeznaczenia. 

  Zwrócenie uwagi na oznaczenie drogi ewakuacyjnej w przedszkolu  – 

wyjaśnienie jej znaczenia. 

  Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie 

konieczności ich przestrzegania. 

  Utrwalenie nazwy i znaczenia znaczka indywidualnego. 

  Dbanie o sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu. 

 

   2. Ja, ty, środowisko 

Nazywanie części ciała. Zauważanie różnic w wyglądzie ciała różnych ludzi   – 

wysokości, długości włosów, koloru oczu. 

Odkrywanie zmysłów dotyku, węchu, smaku i słuchu w zabawach badawczych.  

Utrwalanie umiejętności nazywania i rozpoznawania emocji.  

Przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała. 

Stwarzanie sytuacji do segregowania przedmiotów ze względu na ich  

przeznaczenie.  

3. Jesteśmy bezpieczni na drodze 

 

 Utrwalanie numerów alarmowych i sposobu korzystania z nich.  

Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego             

i  kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym (poprawne zachowanie się            

w miejscach publicznych: na chodniku, w drodze do przedszkola, posiadanie 

elementów odblaskowych). 

 

4. Szukamy oznak jesieni  

 

Dostrzeganie zmian zachodzących  jesienią w sadzie. 

Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach oraz nazywanie gatunków drzew. 

Kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Rozpoznawanie i nazywanie warzyw oraz wyodrębnianie części jadalnych 

warzyw. 



Rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnego materiału 

przyrodniczego. 

 

5. Barwy jesieni. 

Opisywanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu. 

Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych. 

Poznawanie zagrożeń płynących ze świata roślin. 

Poznawanie wiatru, jego charakterystycznych cech i znaczenia w świecie 

przyrody. 

Doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji. 

 

 
 

 

Piosenka ,,Bo ziemia to, to wyspa zielona”. 

                                                          https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

 

1. Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu .  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany.  

Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc


Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa …… 

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać.  

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa…….  

 

 

 

Wierszyk miesiąca ,,Jesteśmy starszakami” 

 

                                 My jesteśmy starszakami, 

Chcemy zawsze być zuchami. 

Ciągle głośno się śmiejemy 

I posiłki grzecznie jemy. 

W sali miś i piękna lala, 

Do zabawy proszą zaraz. 

Auta, klocki, piłki duże, 

Więc się nie namyślaj dłużej! 

Z panią gramy i tańczymy, 

Wszyscy bardzo się lubimy. 

A gdy czegoś nie umiemy, 

Szybko się nauczyć chcemy. 

 

 


