
 

PRZEWIDYWANE 

OSIĄGNIĘCIA WE WRZESNIU 

W GRUPIE 4-LATKÓW 

Tematy kompleksowe: 

1. W naszym przedszkolu. 

2. Wakacyjne wspomnienia. 

3. Jesteśmy bezpieczni. 

4. Dbamy o siebie. 

5. Dary jesieni. 

We wrześniu pod szczególna uwagą mamy: 

 Przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej. 

 Kształtowanie umiejętności przedstawiania się. 

 Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu. 

 Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań. 

 Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym. 

 Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych. 

 Rozwijanie umiejętności samoobsługowych. 

 Integracja grupy. 

 Kształtowanie umiejętności rzutu oburącz. 

 Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu. 

 Wspólne tworzenie kodeksu grupy. 

 Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, 
przepraszam. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania 
imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia. 

 Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej. 

 Rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywanie umiejętności 
odgrywania roli. 

 Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi. 

 Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji. 

 Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata. 

 Czytanie globalne wyrazu lato. 

 Kształtowanie umiejętności współpracy. 

 Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej. 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów 
według jednej cechy. 

 Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji. 

 Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. 



 Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami. 

 Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania 
charakterystycznych elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego. 

 Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci. 

 Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek. 

 Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego 
zamieszkania. 

 Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a 
komu nie. 

 Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości. 

 Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny. 

 Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego. 

 Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze. 

 Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw. 

 Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej. 

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. 

 Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. 

 Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. 

 Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi. 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów (pary funkcyjne). 

 Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała; 

 Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną. 

 Zapoznanie się dzieci ze zmysłami. 

 Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych. 

 Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych. 

 Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało – wzrok, oczy. 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia              
i wielkości. 

 Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk. 

 Wdrażanie do dbania o porządek w sali –kształtowanie odpowiedzialności za wspólną 
przestrzeń. 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

 Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem. 
 

 

Kilka wierszy i piosenek: 

"PLAC ZABAW" 

I  Już w oczach radość, bo słońce świeci 

   na spacer pora iść. 

   Na placu zabaw jest dużo dzieci, 

   bawić się chodźmy dziś! 

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw 

        tu z kolegami poznasz zabaw sto. 

        Plac zabaw, plac zabaw 



     w słoneczne dni odwiedzasz go! 

II  Są tu drabinki i karuzela, 

     każdy się kręcić chce! 

     Zaś w piaskownicy z mokrego piasku 

     babki zrobimy dwie. 

III  Miło jest huśtać się na huśtawce, 

      Wszyscy lubimy to, że hej. 

      Możemy puszczać barwne latawce, 

      wietrzyku dla nich wiej! 

IV  Ciekawi świata zawsze jesteśmy 

     uczyć się każdy chce. 

     Bawić się świetnie na placu zabaw 

     możemy całe dnie! 

 

 

"MOKRA POGODA" 

Ref.: Po kałużach chlapu-chlap,  

kapią krople kapu-kap 

Mokra chmura szaro-bura  

niesie wielki deszcz 

 

1. Słonko dzisiaj wstać nie chciało,  

gdzieś za chmury się schowało 

Chociaż z nieba kapie, chociaż woda chlapie  

chcemy na spacer iść! 

Ref.: Po kałużach… 

 

2. A kalosze i parasol już szykują się na spacer 

Taka pogoda, mokra pogoda najlepsza dla nas jest. 

Ref.: Po kałużach…. 

 

„BOOGIE WOOGIE”  
Do przodu prawą rękę daj, do tyłu prawą rękę daj,  

do przodu prawą rękę daj, i pomachaj nią.  

Ref.:  

Bo przy boogie woogie trzeba w koło kręcić się.  

no i klaskać trzeba też: raz, dwa, trzy.  

Boogie woogie, ahoj! x2  

I od nowa zaczynamy taniec ten.  

Do przodu lewą rękę daj, do tyłu lewą rękę daj,  

do przodu lewą rękę daj, i pomachaj nią.  

Ref.:  

Bo przy boogie woogie...  

 

 

"SIO ZARAZKI” 

Sio zarazki! 

Sio zarazki z moich dłoni! 

Zaraz mydło was przegoni. 



Mycia rączek znam zalety 

tuż po wyjściu z toalety. 

 

Przed jedzeniem również sam 

ręce wkładam wprost pod kran, 

by obiadek smaczny był 

i bym zawsze w zdrowiu żył! 

 

 

"PORZĄDEK NA PÓŁKACH" 

Dzieci ułożyły 

klocki w pojemnikach. 

Ustawiły równo 

lalki i konika. 

 

Kolorowe kredki 

czekają na dzieci, 

pewnie narysują 

dla pani bukiecik. 

 

O porządek w sali 

każde dziecko dba. 

Ustalone miejsce 

wszystko w sali ma. 

 

 

"WESOŁE MISIE" 

Pierwszy miś podskakuje 

raz i dwa, raz i dwa. 

Podskocz proszę razem z misiem 

tak jak ja, tak jak ja. 

 

Drugi miś kręci głową, 

patrzy tu, patrzy tam. 

Powiem dzieciom w tajemnicy - 

dobrze tego misia znam. 

 

Trzeci miś klaszcze sobie 

raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 

Razem z nim klaskać możesz 

także ty, także ty. 

 

 


