
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

WRZESIEŃ 2022 r. 

 

GRUPA „MISIE” 

 

Tematyka: 

1. Nasze Przedszkole 

2. W przedszkolu 

3. Wakacyjne wspomnienia 

4. Jesteśmy bezpieczni 

5. Dbam o siebie i o środowisko 

 

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza: 

• stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi, 

• poznaje przedszkole, 

• rozpoznaje swój znaczek, 

• stara się przestrzegać poznane zasady obowiązujące w grupie, 

• stara się rozpoznawać i nazywać własne uczucia, 

• podaje swoje imię i poznaje imiona dzieci z grupy, 

• używa zwrotów grzecznościowych, 

• zna zawód policjanta, 



• wie, gdzie należy przejść przez jezdnie,  

• zna pojęcia: piesi, pasażerowie, kierowcy, 

• nazywa i wskazuje części ciała. 

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna: 

• wykonuje ćwiczenia regulujące oddech, 

• zna przybory higieniczne i sposoby ich używania. 

• ma świadomość konieczności dbania o higienę i swoje zdrowie. 

• zna kolejne etapy mycia rąk, korzysta z mydła i ręcznika. 

3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa: 

• słucha krótkich tekstów literackich, 

• odpowiada na proste pytania, 

• opowiada treść obrazków, 

• powtarza proste rymowanki. 

4. Aktywność matematyczna: 

• rozumie i stosuje pojęcia wielkości: mały – duży, 

• określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na górze, na dole, obok, 

• podejmuje próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za, 

• przelicza elementy w zakresie 3, 

• układa proste rytmy, 

• rozpoznaje figurę geometryczną: koło. 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

• wykonuje prace plastyczne: rysuje, maluje 

• rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory. 

6. Aktywność muzyczna: 

• reaguje na sygnał dźwiękowy, 

• uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych, 

• stara się śpiewać proste piosenki, 



• rozpoznaje dźwięki pojazdów i nazywa je. 

Piosenka „Śpiewanka przedszkolaka” 

1. Do przedszkola co dzień rano 

Idę z tatą albo z mamą 

W szatni daję im całusa 

I do sali szybko ruszam 

Ref. Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki 

Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki. 

2. Pani śpiewa nam piosenki 

A my na cymbałkach gramy 

Malujemy malowanki 

Wieżę z klocków układamy. 

Ref. Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki 

Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki 

3. Do ogródka wychodzimy 

W chowanego się bawimy 

A na obiad wszystko zjemy 

Bo urosnąć duzi chcemy. 

Ref. Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki 

Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki. 

 

 


