
 

 
Zagadnienia dydaktyczno - wychowawcze 

 na wrzesień -  grupa III 

BLOKI TEMATYCZNE: 

1. W PRZEDSZKOLU 

2. NASZE PRZEDSZKOLE 

3. JESTEM BEZPIECZNY 

4. POMOCNA DŁOŃ 
 

• dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy 
przyjacielskiej, 

• ustalenie wspólnie z dziećmi zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach( w sali, w 
łazience, w trakcie zabaw ruchowych, w ogrodzie, podczas posiłków) 

• budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy, 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej,  

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy, 

• doskonalenie sprawności fizycznej,  

• wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań, 

• rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej, 

• wdrażanie do starannego wykonywania czynności higienicznych 

• wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie, 

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 

• rozwijanie kompetencji matematycznych, 

• wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu, 

• poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,  

• poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości, 

• poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),  

• poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,  

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw, 

• wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy po pasach 

• kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, 

• wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego 

• poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,   

• utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym, 

• poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,  

• utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, poznanie wyglądu cyfr 1 i 2, 

•  poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły, 

• motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca, 

• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

• nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek 
słownych, 

• wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów, 

• wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw, 
 
 
 
 
 



Piosenka - Piłka Oli sł. D. Gellner, muz. B. Kolago 

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, 
          raz i dwa. 

 
 
II. Duża piłka z grubym brzuszkiem 
    Czasem chowa się pod łóżkiem 
    Czasem toczy się po stole 
    Do zabawy prosi Olę. 
 
III. Duża piłka figle płata 
     Goni mamę, goni brata 
     Ale z Olą skakać woli 
     Bo to przecież piłka Oli!  

 

 

 

Wiersz „Sygnalizator”  U. Kamińska 

 

Dla tych, którzy idą pieszo 

światła dwa na zmianę świecą. 

Gdy do pasów dojdziesz już, 

na sygnalizator spójrz! 

 

Jeśli światło jest zielone, 

możesz przejść na drugą stronę. 

Lecz gdy zmieni się w czerwone, 

przejście jest już zabronione. 

 

 

 



Piosenka „Lizak policyjny” sł. i muz. M. Z. Tomaszewska 

 

Plastikowy lizak w ręce policjanta 

Sprawia, że kierowcy zatrzymują auta. 

 

Plastikowy lizak ma ogromną moc, 

bo na jego widok wszyscy robią  

„stop”. 

 

 

   

 

 

 

 


