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Grupa: Koniki morskie

Nauczyciele: mgr Beata Jachnicka, mgr Justyna Kamerka

Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych: 

• Zapoznanie dzieci z placówką przedszkolna oraz zasadami panującymi w placówce oraz w 
grupie Koniki morskie

•  Poznanie dzieci i nauczycieli oraz budowanie relacji w grupie poprzez zabawy integracyjne
w kole oraz wspólną zabawę w kącikach zainteresowań

• Wdrażanie bezpiecznych nawyków podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym

•  Czynności higieniczne i samoobsługowe – dokładne mycie rąk, samodzielne ubieranie się i 
rozbieranie, samodzielne korzystanie z toalety, samodzielne spożywanie posiłków

•  Poprawa ogólnej sprawności fizycznej podczas zajęć gimnastycznych – Gry i zabawy 
ruchowe na świeżym powietrzu

• Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza „Jeż” oraz „Każdy z nas jest wyjątkowy”

•  Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenki „Deszczyk pada, deszczyk pada” oraz 
„Jestem sobie przedszkolaczek”

• Nabywanie wiedzy na temat „ Gdynia – moje miasto„ w ramach projektu Poznajemy 
Gdynię

• Nabywanie wiedzy na temat „Znamy przepisy drogowe„ w ramach projektu Przestrzegamy 
zasad bezpieczeństwa i dobrych nawyków

• Nabywanie wiedzy na temat numerów alarmowych oraz pracy policjanta i strażaka

• Poszerzanie wiedzy na temat pór roku

• Poszerzanie wiedzy na temat jesieni

• Nabywanie umiejętności nazywania podstawowych kolorów 

• Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych

• Nabywanie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi

• Kształtowanie nawyku odpowiedniego trzymania kredki

 Piosenka „Deszczyk pada, deszczyk pada”



 Deszczy pada, deszczy pada, wieje silny wiatr
 deszczyk pada, deszczy pada , wieje silny wiatr
 błyskawica, grzmot
 błyskawica, grzmot
 a nad nami kolorowa tęcza
 błyskawica grzmot
 błyskawica grzmot 
 a nad nami kolorowa tęcza

Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam. 

Wiersz „Jeż” - Bożena Forma

Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy,
jestem sobie mały jeżyk.
Bardzo ostre igły moje
więc nikogo się nie boje. 
Często w cieniu sobie siedzę,
jem szkodniki, spulchniam glebę.
Jeżyk bardzo dobrze słyszy,
w nocy umie łowić myszy.
Gdy nadciąga groźna zima, 
smacznie w norce spać zaczynam.
Pod pierzyną z suchych liści
pewnie mi się lato przyśni.

Wiersz „Każdy z nas jest wyjątkowy” - Katarzyna Wójcik – Bożętka

Każdy z nas jest wyjątkowy, mocne strony ma. 
Jeden pięknie koloruje, drugi w piłkę gra.
Każdy z nas jest pomysłowy, sto talentów ma.
Może wszystko popróbować taki ktoś jak ty i ja.


