
                                               Wrzesień

Nauczyciele prowadzący grupę: mgr Joanna Karsznia. mgr Paulina Ślepecka. 

Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

-  Integracja grupy( Zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna zabawa 
w kącikach zainteresowań.

- Czynności higieniczne i  samoobsługowe( mycie rąk zgodnie z zasadami Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne 
przebieranie się w strój gimnastyczny, samodzielne ubieranie się w szatni).

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie 
przedszkolnym.

- Rozwijanie dużych grup mięśniowych oraz ogólnej zręczności zwinności podczas 
zajęć gimnastycznych.

- Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego  piosenkę : „ Nasza Nauczycielka”, „

- Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenkę „ Kolorowe światła” 
Przeprowadzenie zajęć Metodą Dobrego Startu.

- Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wiersza : „ Moja znaczek” ,” 
Lekarz”.

- Nabywanie wiedzy na temat:  „Przedszkolaki znają znaki.”. W ramach projektu:  
Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i dobrych nawyków.

- Nabywanie wiedzy na temat : „ Przedszkole 58 znajduje się w Gdyni”  w ramach 
projektu Poznajemy Gdynię. 

- Przypomnienie zasad obowiązujacych w sali grupy Marynarze oraz zasad 
obowiązujących w całym przedszkolu. 

- Nabywanie umiejętności nazywania kolorów podstawowych i pochodnych.

- Poszerzenie wiedzy na temat numerów alarmowych.

- Poszerzenie wiedzy na temat pracy : policjanta, strażaka, lekarza , ratowników 
medycznych.

- Poznawanie graficznego zapisu litery „ A „, „E”

- Poznawanie graficznego zapisu cyfry ‘  „0” 



- Nabywanie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi w 
szczególności nożyczkami.. 

- Nabywanie umiejętności słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

- Nabywanie wiedzy na temat figur geometrycznych.

- Realizowanie  programem edukacyjnym Outdoor Learning wybranych zajęć 
dydaktycznych.

Temat kompleksowy: „ Wracamy do przedszkola”

Piosenka:” Nasza Nauczycielka” 

Dzieci czasem bywają głośne
I do tego trochę nieznośne
Ich psikusy, figle i psoty
Przysparzają naszej Pani roboty

Kiedy boli palec czy główka
I to nie jest szkolna wymówka
Wtedy Pani popatrzy czule
I mijają wszelkie troski i bóle

Bo nasza Pani ma zalet wiele
Jest przyjacielem, nauczycielem
Na koniec świata pójdziemy za nią
Każdy by poszedł za taką Panią
Każdy by poszedł za taką Panią

Pani uczy czytać i liczyć
Śpiewa z nami, tańczy i ćwiczy
Choć do dzieci ma wielką miłość
To najbardziej ćwiczy w sobie cierpliwość

Dzisiaj Pani życzymy zdrowia
Jest potrzebne by tak pracować
Żeby siłę mieć i energię
Zawsze pełne w swoim sercu baterie.

Wiersz   „   Mój znaczek.”U. Piotrowska.  

- Jak odnajduje kurtkę w szatni?-

pyta panią mały Jacek.



Nie wie o tym, że w przedszkolu.

Każe dziecko ma swój znaczek.

Kolorowy obrazeczek

patrzy z półki i  z krzesełka. 

I z wieszaka na ręczniki

cały rok wesoło zerka. 

- Jakie piękne !- Jacek wzdycha -

Ale wszystkich mieć nie można.

Dostał znaczek z krasnoludkiem.

- teraz szafkę w mig rozpozna. 

Temat kompleksowy : „ Znamy zasady bezpieczeństwa na drodze” 

Piosenka : „ Kolorowe światła”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

ref. Ten znak drogowy 

ma kolorowe światła dwa x2

1.Gdy zapala się czerwone 

wtedy czekaj – Stop! Stop! 

Gdy zapala się zielone 

Ruszaj żwawo – Krok! , Krok!

Wiesz : Lekarz 

Piotr Felicjan Nalepa

Gdy choroba Cię dopadnie .

Lekarz zbada Cię dokładnie.

W gardło zajrzy i obsłucha.

Zerknie w nosek i do ucha.

Po czym Ci zapewne powie.

Jak choroba ta się zowie.

To on leki przepisuje.



Kiedy zdrowie nam szwankuje.

To on lecz nas i radzi. 

Co nam sprzyja a co wadzi.

Co jest dobre a co nie. 

Powie nam bo on to wie.

Jeśli więc jesteśmy chorzy.

To pomogą nam doktorzy. .

  


