
 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  

NA WRZESIEŃ 2019r. 

DLA  DZIECI Z GRUPY „TYGRYSKI” 

 

 

KRĘGI TEMATYCZNE: 

 

 Jestem w przedszkolu. 

 Moja droga do przedszkola. 

 Moja grupa. 

 Idzie jesień... 

 

CELE GŁÓWNE: 

 

Budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci. 

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy. 

         Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez naukę piosenki „Mały przedszkolak”. 

     Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów. 

     Kształtowanie poczucia rytmu poprzez uczestnictwo w zabawach muzyczno -  ruchowych. 

     Rozwijanie sprawności manualnej, poprzez malowanie farbami, kolorowanie obrazków. 

    Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej, poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych. 

    Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5. 

          Wdrażanie do prawidłowego i systematycznego mycia rąk. 

          Rozwijanie koncentracji uwagi poprzez słuchanie z uwagą czytanego tekstu. 

          Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej poprzez układanie puzzli. 

          Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni. 

          Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. 

          Wdrażanie do zgodnej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym. 

  

      

           

 

    

 

 



 

         

 

        Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni. 

        Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, poprzez segregowanie przedmiotów według      

        określonej cechy. 

        Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę wiersza. 

        Budzenie zainteresowania przyrodą. Obserwowanie i nazywanie zmian zachodzących  w 

        przyrodzie wraz ze zmieniającą się porą roku. 

        Ćwiczenie samodzielności w wykonywaniu prostych czynności samoobsługowych. 

         

 



 

PIOSENKA 

 

 

Mały przedszkolak  

 

I. Słońce świeci, wietrzyk wieje 

    latek jeszcze mam niewiele. 

    Nóżką tupnę, w rączki klasnę  

    jestem przedszkolakiem właśnie. 

 

ref. Hop, hop, hop i la, la, la 

      przedszkolakiem jestem ja 

      Hop, hop, hop i li, li, li  

     przedszkolakiem jesteś ty. 

 

II. Bardzo grzecznie, co dzień rano,  

    do przedszkola idę z mamą.  

    Tam się bawię, pilnie uczę  

     i piosenki czasem nucę. 

 

ref.  Hop, hop, hop i la, la, la 

      przedszkolakiem jestem ja 

      Hop, hop, hop i li, li, li  

     przedszkolakiem jesteś ty. 

 



 

 

WIERSZ 

 

,,Koledzy" Cz. Janczarski 

 
Tak się nudziłem, gdy byłem sam. 

A teraz kilku kolegów mam. 

 

Wspólna zabawa zawsze się uda. 

Już teraz nie wiem, co to jest nuda. 

 

Dobrze nam razem w słońce czy deszcz. 

Czy i ty z nami bawić się chcesz? 

 

 

 

RYMOWANKA 

 

 
Wpadła gruszka do fartuszka 

a za gruszką dwa jabłuszka, 

a śliweczka wpaść nie chciała, 

bo śliweczka niedojrzała! 

 

 
 


