
Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień 2021 

dla dzieci 5-6letnich 
 

 

 

1. Witamy w przedszkolu 

2. Jestem bezpiecznym przedszkolakiem 

3. Chcę być zdrowy 

4. Jesień w ogrodzie i w sadzie (litera O) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczymy się piosenki : 

„Moje przedszkola” – piosenka 

 

I Jestem znów w przedszkolu, 

szybko mija czas. 

Wspominam z radością, 

jezioro i las. 

 

Ref: Bo w moim przedszkolu, 

najlepiej na świecie. 

Drugiego takiego, 

nigdzie nie znajdziecie. 

 

II Tu się mogę bawić, 

tu się mogę śmiać. 

Gdy jestem zmęczony, 

mogę nawet spać. 

 

Ref: Bo w moim.. 

 

Uczymy się wiersza; 

"Dobry kolega"  

 

Czy jesteś chłopcem czy dziewczynką  

czekamy na Ciebie z wesołą minką.  

Gdy Ci smutno, martwisz się  

dobry kolega pocieszy Cię.  

Razem zgodnie się bawimy,  

wszystkich chętnych zaprosimy.  

O gry i zabawki wspólnie dbamy,  

na wyznaczone miejsca odkładamy.  

Wiemy, że trzeba bawić się grzecznie,  

tak, aby zawsze było bezpiecznie. 

 



Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne 

 
Witamy w przedszkolu: 

 
-kształtowanie umiejętności właściwego współżycia   

-odwołanie się do przeżyć  

-zwracanie uwagi na precyzje wykonania  

-zapoznanie dzieci z wyglądem własnej sali oraz innymi pomieszczeniami przedszkola   

-zachęcanie do wypowiadania się 

-rozwijanie umiejętności rysowania oraz sprawności manualnych dłoni 

-zachęcanie do stosowania zasad bezpiecznej zabawy  

-zachęcenie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów 

- kształtowanie orientacji przestrzennej  

 

Jestem bezpiecznym przedszkolakiem: 
 

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań  

-zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi 

-zwrócenie uwagi na różne sposoby oznakowania przejścia dla pieszych 

-rozwijanie wyobraźni twórczej 

-doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami 

-rozwijanie sprawności narządów mowy  

-ćwiczenia uważnego słuchania 

- utrwalanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 policja, 112 

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała 

-poszerzanie znajomości przepisów ruchu drogowego 

-zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 1 

Chcę być zdrowy: 

 

-wdrażanie do zgodnej zabawy 

-przygotowanie do nauki czytania 

-rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych 

-kształtowanie postaw prozdrowotnych  

-kształtowanie postawy dbałości o higienę ciała 

-ćwiczenie umiejętności cięcia nożyczkami 



-zachęcanie do prowadzenia eksperymentów i doświadczeń 

-doskonalenie się  w prawidłowym formułowaniu  wypowiedzi w czasie teraźniejszym i przeszłym 

-zapoznanie z liczbą 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym                 

-zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 2 

Jesień w ogrodzie i sadzie: 

 

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań dzieci 

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się  

-zapoznanie w wyglądem litery O o 

-przygotowanie do nauki czytania  

 - doskonalenie słuchu fonematycznego 

- doskonalenie sprawności manualnej 

-rozwijanie twórczości słownej  

-doskonalenie mowy dzieci 

-przygotowanie do nauki czytania 

-zapoznanie z wyglądem cyfry 3 


