
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

 NA WRZESIEŃ 2019r.  

GRUPA: MOTYLKI 

 

Tematyka kompleksowa: 

 To jestem ja 

 Moja grupa 

 Moja droga do przedszkola 

 Idzie jesień, przed las park 

 

Cele ogólne: 

 Zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy, 

 Rozwijanie mowy 

 Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dziecka poprzez poznawanie przedszkola. 

 Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, 

 Dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami 

 Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego 

świata, 

 Rozwijanie umiejętności czytania, 

 Rozwijanie sprawności ruchowej, 

 Poznawanie ważniejszych regionów Polski, 

 Rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska, 

 Ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały, 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) 

liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym w zakresie 6, 

 Poznawanie narządów zmysłów, 

 

 



 

 

 Porównywanie liczebności zbiorów, 

 Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, 

 Rozwijanie sprawności manualnej, 

 Poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych, 

 Rozwijanie mowy, 

 Rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej, 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, 

 Porównywanie długości i wielkości przedmiotów, 

 Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

 Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień 

oraz umiejętności układania rymów, 

 Poznawanie różnych stanów emocjonalnych, 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej 

 Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych, 

 Ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego wiersza, 

 Utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren, 

 Przygotowanie do nauki czytania, 

 Poznanie zasad ruchu drogowego, 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 Utrwalanie oznak jesieni, 

 Rozwijanie wyobraźni, 



 

 

 

Wiersz pt. „Na pomoc!” 

Autor: I. R. Salach 

 

Gdy przytrafi się wypadek, 

wiem, co trzeba zrobić. 

Nauczyła mnie mama, 

do kogo zadzwonić. 

Gdy się zderzą samochody, 

okradną Alicję, 

997 stukam, 

dzwonię na policję. 

Widać z okna ogień, 

chmurę jak noc czarną, 

998 stukam, 

wzywam straż pożarną. 

Gdy ktoś złamie rękę, nogę 

albo się skaleczy, 

999 to numer, 

gdzie pan doktor leczy. 

A gdy w domu czasem 

potrzebuję pomocy, 

do babci mogę dzwonić 

rano, wieczorem i w nocy. 

 

 
 



 

 

Piosenka pt. „Idzie jesień poprzez las” 

Słowa i muzyka: K. Gowik 

 

I. Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę, 

w polu kopią kartofelki, bo już czas! 

Jesień wita świat, wita nas! 

 

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat. 

Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak! 

Idzie jesień, za nią słońca złoty blask. 

Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas! 

 

II. W sadzie jabłka malowane do koszyka skaczą same. 

Babie lato plącze nitki, bo już czas! 

Jesień wita świat, wita nas! 

 

Ref.: Idzie jesień… 

 

III. W lesie kwitną piękne wrzosy, 

grzybki rosną w kroplach rosy. 

Na wycieczkę chodźmy razem, bo już czas! 

Jesień wita świat, wita nas! 

 

Ref.: Idzie jesień… 


