
Wrzesień – grupa „Pszczółki”   

 

1.  Zajęcia dydaktyczne:  
 

 Dzień Jesieni : 

-  "Czasem słońce - czasem deszcz" - poznawanie zjawisk zachodzących w przyrodzie 

jesienią: opady deszczu, wiatr, kałuże, błoto.  

- Zwracanie uwagi na dobór odpowiedniego stroju w zależności od pogody panującej 

na zewnątrz.  

- Zapoznanie z  nazwami darów jesieni: kasztany, żołędzie, szyszki, kolorowe listki.  

- Kolorowa wiewiórka ( wyklejanie rysunku za pomocą bibuły)  

 Dzień chłopaka: 

- Wspólna zabawa z chusta animacyjną . 

- Wręczenie chłopcom koron. 

- Wesołe tańce z balonami. 

 Poznajemy(utrwalamy) nazwy zwierząt oraz dźwięki jakie one wydają. 

 Spotkanie z książką - czytamy wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima. 

 

2.  Zajęcia ruchowe: 

 Zabawy ruchowo naśladowcze - ćwiczenia z elementami rzutu, chwytu, celowania 

(piłka, woreczki wypełnione grochem). 

 Ogólnorozwojowe ćwiczenia poranne: skłony, podskoki, pajacyki. 

 Zabawy na czworakach - tunel, kotki-pieski, kot-mysz. 

 Doskonalenie koordynacji ruchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem bujaków, 

motorków. 

3. Zajęcia umuzykalniające: 

 Zabawy kołowe ze śpiewem przy nagraniach z płyt CD 

 Poznawanie brzmienia niektórych instrumentów - bębenek, kołatka, grzechotka, 

tamburyn. 

 Tańce do piosenek o tematyce jesiennej. 

 Zabawa z chustą animacyjną przy piosence " 

Karuzela" 

4. Zajęcia tematyczne: 

 Modelowanie pozytywnych i adekwatnych 

zachowań - zwracanie uwagi na zwroty 

grzecznościowe. 

 Wdrażanie do zasad obowiązujących w grupie 

rówieśniczej. 



 Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach tematycznych: kuchennym, lekarskim, 

fryzjerskim, mały majsterkowicz. 

 Sprzątanie i odkładanie zabawek na właściwe miejsce po skończonej zabawie. 

5. Zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne: 

 Oglądanie kolorowych książeczek w twardej oprawie. 

 Zabawy klockami: (piętrzenie - wieże, szeregowanie - drogi)  

 Kolorowanie kredkami kolorowanek o tematyce jesiennej. 

 Układanie prostych puzzli 2-3 częściowych, układanek. 

 
 

"Poszła Ola " 

 
Poszła Ola na spacerek 

Na słoneczko, na wiaterek 

A tu lecą jej na głowę 

Liście złote i brązowe...(x2) 

 

Myśli Ola - Liści tyle 

Zrobię bukiet z nich za chwilę 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

 

"Kolczasty Jeż" 

 A w ogrodzie jeżyk śpi.  

 Zbudź się, jeżu, zbudź.  

 Lecz nie podam ręki ci,  

 bo mnie będziesz kłuć. 

 Chociaż na grzbiecie  

 to każde z dzieci  

 lubi go jak ja. 

 Mój jeżyku, odwiedź nas,  

 do przedszkola spiesz.  

 Był już kotek gościem raz, 

 może być i jeż. 


