
Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc wrzesień 

Grupa IV – latki 

 

Tematy : 

1. W naszym przedszkolu  

2. Wspomnienia z wakacji 

3. Bezpieczny przedszkolak  

 

Sposoby realizacji:  

 

• Zabawy integracyjne – utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy  

• Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie 

• Ćwiczenie poranne i gimnastyczne – kształtowanie prawidłowej postawy ciała  

• Globalne odczytywanie imion swoich i kolegów  

• Zabawy sensoryczne – realizacja zadań z projektu SensoSmyki 

•  Kodowanie – wybrane elementy i zadania z projektu Uczymy Dzieci 

Programować  

• Tworzenie kodeksu zachowania w przedszkolu 

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie ( zmiana pory roku) 

• Utrwalanie następstw dni tygodnia (piosenka „Tydzień”) 

• Liczenie w dostępnym zakresie   

• Dokonywanie analizy sylabowej prostych wyrazów  

• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji m.in. radość, smutek, złość 

• Zabawy muzyczno – ruchowe np. „Tuptaj średniaczku”  

• Śpiewanie piosenek np. „Piłka Oli”, „Wiem jak się zachować” 

• Poznanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

• Poznanie zawodu: policjanta, strażaka  

• Utrwalanie numeru alarmowego 112 

• Zabawy teatralne np. „Bezpieczny przedszkolak na drodze”  

• Wskazywanie części ciała  

• Rozwiązywanie zagadek  



Piosenki : 

Piłka Oli  

I.    Duża piłka w kropki złote 

Ciągle skakać ma ochotę 

Raz jest w górze, raz na dole 

Do zabawy prosi Olę. 

 

Ref.:  Ola, Ola, Ola, la 

  Ola, Ola piłkę ma 

  Ola, Ola, Ola, la 

  Klaszcze w ręce raz i dwa. 

 

II. Duża piłka z grubym brzuszkiem 

    Czasem chowa się pod łóżkiem 

    Czasem toczy się po stole 

    Do zabawy prosi Olę. 

 

„Wiem jak się zachować”   E. Szeliga – Kraus 

 

Każde dziecko dobrze wie, jak zachować trzeba się (x2) 

 

 

1. Przy jedzeniu nie gadamy, nie ma grymaszenia 

Zawsze chętnie pomagamy, nie ma marudzenia. 

 

2. Gdy zabawa jest skończona zawsze posprzątamy  

A gdy ktoś o pomoc prosi chętnie pomagamy. 

 

3. Zabawkami się dzielimy, kłótni unikaj 

Dużych małych szanujemy, nie bij nie popychaj. 

 

4. Buzie, ręce czyste mamy, dbaj o swoje zdrowie  

Na zajęciach uważamy, zgłoś się zanim powiesz.  



 

5. Nie krzyczymy, rozmawiamy, hałasu unikaj 

Dziękujemy, przepraszamy, kultura języka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


