
TEMATYKA WRZEŚNIA 

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU 

- Powtórzymy sobie zasady bezpieczeństwa i higieny w związku z zagrożeniem 

epidemicznym; 

- Poznamy zasady korzystania z zabawek w poszczególnych kącikach 

zainteresowań, ustalimy kodeks naszej grupy; 

- Będziemy wskazywać i prawidłowo nazywać części swojego ciała; 

- Będziemy przebywać jak najwięcej na powietrzu, bawiąc się w ogrodzie 

przedszkolnym. 

DROGA DO PRZEDSZKOLA 

- Poznamy podstawowe zasady ruchu drogowego oraz wybrane znaki drogowe; 

- Przypomnimy sobie, jak prawidłowo reagować na sygnalizację świetlną- 

pobawimy się w ruch uliczny; 

- Będziemy rozpoznawać i nazywać różne środki komunikacji: lądowej , 

powietrznej i wodnej; 

- Poznamy pojazdy specjalistyczne i postaramy się zapamiętać numery 

telefonów na policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe oraz ogólny numer 

alarmowy 112. 

 NADESZŁA JESIEŃ 

- Poznawanie środowiska przyrodniczego, jakim jest park- zachęcanie do 

spacerów po parku i obserwacje roślin i zwierząt w ich naturalnym otoczeniu; 

- Będziemy rozpoznawać i nazywać niektóre drzewa, dopasowywać do nich 

liście i owoce; 

- Będziemy odszukiwać różnice między parkiem i lasem; 

- Poznamy wybrane grzyby jadalne i trujące; 

- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zbieranie liści, owoców drzew, tworzenie 

zbiorów, przeliczanie ich. 



CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ 

- Będziemy rozpoznawać odgłosy niektórych zwierząt leśnych; 

- Dowiemy się, jak zwierzęta przygotowują się do zimy oraz jakie zwierzęta 

zasypiają na zimę; 

- Dowiemy się, czym żywią się wybrane zwierzęta leśne. 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA 

Ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej  i wzrokowej: 
 
- rozpoznawanie dźwięków i szmerów; 
- układanie obrazków z części, układanie puzzli; 
- wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami; 

 
- Zabawy  wizytówkami, rozpoznawanie kolejnych liter w swoim imieniu, 

układanie imion z rozsypani literowej; 

- Dzielenie na sylaby nazw różnych obrazków i zaznaczanie w umówiony 

sposób, ile sylab jest w ich nazwie; 

- Przeliczanie słów w wypowiadanych zdaniach; 

- Wyróżnianie pierwszych głosek w nazwach obrazków, układanie z nich 

nowych słów. 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA 

- Doskonalenie sprawności manualnej na zajęciach plastyczno- technicznych; 
 
- Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie nożyczek oraz kredek czy ołówka; 
 
- Ćwiczenie płynności ruchów- utrwalenie kierunku od lewej do prawej; 
 



- Zagadki rysunkowe: łączenie kropek, labirynty; 
 
- Rysowanie szlaczków pośladzie i bez w liniaturze; 
 
- Wypełnianie konturów kredką bez wychodzenia za linię. 
 
 

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH 

- Zbieranie liści, owoców drzew, tworzenie zbiorów, przeliczanie ich, 

porównywanie liczebności zbiorów, używanie określeń; więcej, mniej , tyle 

samo; 

- utrwalanie pojęć: z lewej strony, z prawej strony, pośrodku; 

- stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów względem siebie: na 

prawo, na lewo, naprzeciw; 

- utrwalanie nazw figur geometrycznych; 

- klasyfikowanie na podstawie jednej i dwóch cech; 

- przeliczanie w dostępnym dla dzieci zakresie, rozszerzanie zakresu liczenia; 

- odróżnianie liczenia prawidłowego od  błędnego. 

 

 


