
GAZETKA NA MIESIĄC WRZESIEŃ  

GR III ZAJĄCZKI  

 

ŹRÓDŁO INTERNET 

Czego uczymy się we wrześniu w grupie pięciolatków? 

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu  
Tydzień 2: Jestem grzecznym przedszkolakiem  
Tydzień 3: Droga do przedszkola 
Tydzień 4: Jesień w parku  
Tydzień 5: Jesień w sadzie  

Umiejętności dziecka: 
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi 

-potrafi się przedstawić 

-jest aktywne w czasie ćwiczeń  

-zna bohaterów naszych podręczników 

-buduje dłuższe wypowiedzi 

-zna zasady zachowania   

-wie jak narysować portret 

-słucha poleceń nauczyciela 



-kończy rozpoczęte zdanie 

-rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem   

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem 

-jest sprawne manualnie 

-tańczy i śpiewa razem z innymi  

-rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje 

-wypowiada się na forum grupy 

-ma poczucie rytmu 

-rytmizuje tekst 

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu zabaw i w 
przedszkolu 

-odnajduje parę 

-zna zabawę „Jesteśmy jagódki” 

-sprząta zabawki po zabawie  

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami 

-kończy rozpoczęte zdanie 

-jest spostrzegawcze  

-wymieni części twarzy 

-układa z mozaiki postać ludzką  

-wymieni funkcje rąk i nóg 

-jest sprawne ruchowo 

-nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru  

-aktywnie uczestniczy w zabawach pantomimy 

-precyzyjnie koloruje postać   

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

-koloruje wg kodu  



-mówi miłe słowa kolegom i koleżankom  

-powtarza fragmenty piosenki  

-śpiewa nowo poznaną piosnkę 

-rysuje kredkami na określony temat 

-przestrzega zasad kodeksu  

-reaguje na polecenia nauczyciela 

- jest twórcze   

-wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad 

-pokonuje przeszkody skacząc obunóż  

-odnajduje swoja parę 

-zapamiętuje i odtwarza ruchy  

-porządkuje salę po skończonej zabawie 

-słucha uważnie opowiadania 

-odpowiada na pytania 

-określa prawidłowe zachowania dzieci 

-dzieli słowa na sylaby 

-odgaduje po opisie słownym  

-słucha uważnie wiersza 

-odpowiada na pytania  

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu 

-ma poczucie rytmu 

-odtwarza podany rytm 

-wymyśla melodię dla rymowanki 

-reaguje na polecenia nauczyciela 

-potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze 



-idzie na spacer „para za parą „ 

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku  

-reaguje na polecenia  

-zapamiętuje i powtarza rytm ruchowy  

-nazywa poszczególne figury geometryczne  

-używa zwrotów grzecznościowych 

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach  

-ma dobrą orientację 

-jest spostrzegawcze  

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy i kamizelkę odblaskową 

-stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice 

- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną 

-mówi umiarkowanym głosem 

-dzieli słowa na sylaby 

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym   

-precyzyjnie rysuje koła i kwadraty 

-bawi się razem z innymi przy znanej dzieciom piosence 

-przestrzega zasad 

- odgaduje nagrane odgłosy miasta 

-jest szybkie i zwinne 

-zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie 

-wypowiada się na forum grupy 

-rzuca celnie  

-jest sprawne ruchowo  

-stosuje się do zasad zabawy 



-tworzy przeciwieństwa do podanych słów 

-dokonuje analizy sylabowej słów 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi 

-dokonuje analizy sylabowej -reaguje na sygnały 

-zna i wymieni cechy charakterystyczne dla jesieni 

-precyzyjnie wycina 

-rozwija umiejętności  matematyczne 

-szanuje prawa innych w czasie zabawy 

-śpiewa i bawi się pry znanej piosence 

-odgaduje zagadkę 

-słucha z uwagą wiersza 

-wypowiada się na temat treści wiersza 

-jest sprawne ruchowo 

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe  

-stara się utrzymać jak najdłużej oddech 

-jest sprawne manualnie 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi  

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi 

-precyzyjnie kalkuje wzory  

-układa zdania o jesieni  

-słucha uważnie wiersza 

-zapamiętuje fragmenty wiersza 

-mówi wiersz z pamięci 

-maluje farbami na określony temat 

-we właściwy sposób posługuje się pędzlem  



-naśladuje ruchy zwierząt 

-przelicza i określa ilość 

-sprząta po skończonej zabawie   

-przestrzega ustalonych zasad 

-koloruje wg kodu 

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe 

-samodzielnie przebiera się w szatni 

-wie jak należy zachować się w miejscu publicznym  

- tworzy melodię do słów wiersza 

-rytmizuje tekst 

-przestrzega zasad bezpieczeństwa  

-posługuje się pojęciami duży- mały 

-prawidłowo przelicza elementy zbiorów  

-określa pierwszą głoskę w słowach 

Piosenka  

Jesteśmy jagódki 

Jesteśmy jagódki, czarne jagódki 

Rośniemy w lesie, wysokim 

Oczka mamy czarne, buźki granatowe 

A spodniczki są zielone i seledynowe. 

Ref.  

A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi 

Idziemy na jagody, na jagody 

A nasze czarne serca, czarne serca 



Biją nam radośnie: bum tarara bum! 

Pojdziem na jagódki, wysmarujem bródki 

Do kosza połowę, a resztę na głowę! 

Smacznie sobie zjemy, poleniuchujemy 

Zatańczymy nowy taniec jagodowy. 

Ref. 

A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi…. 

Wiatr  

Tam za lasem 

Tam za górką 

Wiatr dokuczał 

Małym chmurkom. 

Aż się chmurki rozpłakały 

I deszcz padał  

Przez dzień cały 

  Dorota Gellner 


