
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień dla gr. 

Pszczółki 

1. Witajcie w przedszkolu: rozwijanie mowy, rozwijanie percepcji wzrokowej, 

rozwijanie aktywności badawczej, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie 

umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia, rozwijanie umiejętności 

różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów, dostrzeganie 

rytmów w otaczającym świecie. 

2. Droga do przedszkola: rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności 

poruszania się w pobliżu jezdni, rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, 

zachęcanie do jego obserwacji, doskonalenie orientacji przestrzennej i 

spostrzegawczości, przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i 

ich znaczenia dla społeczeństwa, zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest koło. 

3. To były wakacje!: rozwijanie ekspresji twórczej, rozwijanie aktywności muzyczno-

ruchowej, przybliżenie różnych regionów naszego kraju, zapoznanie z mapą Polski. 

rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby, klasyfikowanie przedmiotów 

według podanych cech. 

4. Nadeszła jesień: ćwiczenia narządów artykulacyjnych, opanowanie umiejętności 

różnicowania głosek, wzbudzenie zainteresowania przyrodą, wyrabianie umiejętności 

korzystania z rekwizytu podczas zabaw i tańca. rozwijanie umiejętności 

klasyfikowania i przeliczania, nazywanie i kodowanie kierunków. 

Wiersz do nauki: 

 

Kolorowy bukiet 

 

Do parku przyszły 

z przedszkola dzieci, 

chcą zrobić z liści 

barwny bukiecik. 

Pod dębem leżą 

brązowe liście. 

Liście pod wierzbą 

błyszczą srebrzyście. 

Listki czerwone, 

jak malowane, 

leżą pod klonem 

i pod kasztanem. 

Serduszka złote 

spadają z brzozy. 

Jaś ma ochotę 

w bukiet je włożyć. 

Gdy ten bukiecik 

stanie na stole, 

ozdobi dzieciom 

całe przedszkole! 

Piosenka do nauki: 

 

1. Przyszła jesień i sklep kolorowy 

otworzyła. Na regałach barwne 

rzeczy pięknie ułożyła. Są 

sweterki i czapeczki, chusty oraz 

szale. Kapelusze i płaszczyki, 

suknie i korale. 

Ref.: Jesienna moda kolorów 

światu doda. Znudził się zielony, 

modne żółty i czerwony. 

Chodźmy więc do sklepu Pani 

Jesieni. Czas zielone stroje na 

inne zamienić. Chodźmy więc do 

sklepu Pani Jesieni. Czas 

zielone stroje na inne zamienić. 

2. Drzewa suknie zakupiły bardzo 

kolorowe. Grzyby wzięły 

kapelusze – złote i brązowe. 

Porzuciły już kasztany kurtki 

swe kłujące, a kupiły od jesieni 

płaszczyki błyszczące. 

3. Wystroiła się w korale zwiewna 

jarzębina. Każdy orzech na 

swym brzuszku sweterek zapina. 

Poprawiają ciasne czapki wesołe 

żołędzie. Ależ teraz kolorowo 

wokoło nas będzie! 



 


