
GRUPA IV „Króliczki” 
WRZESIEŃ 

1. To jestem ja 

2. Moja grupa 

3. Moja droga do przedszkola 

4. Idzie jesień… przez las, park 
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

 
• przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, podawanie cech fizycznych 

swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów, 

• podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego 

owocu, pojazdu itp., określanie swoich zainteresowań. 

• rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, 

smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie), nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, 

smutny, zły, przestraszony… 

• przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu. 

• uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z 

elementami zespołowego współzawodnictwa). 

• dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej 

sytuacji 

• poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, 

niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy 

itp.). 

• wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego. 

• formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach 

• wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. 

• wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby 

klocków itp.), wyodrębnianie sylab ze słów 

• analiza i synteza sylabowa nazw obrazków, czytanie całościowe nazw umieszczonych 

w sali, układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru. 

• odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie) 

• rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek 

• wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa 

• określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby 

• wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby. 

• uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, 

sylab i krótkich tekstów. 

• stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni. 

• analiza i synteza sylabowa nazw obrazków. 

• wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 

• rozwijanie sprawności ruchowej 

• rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z 

zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności 

plastycznej. 



• nazywanie części ciała, różnicowanie prawej strony i lewej strony 

• ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby, określanie położenia 

przedmiotów względem innych przedmiotów 

• odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego. 

• wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, 

grach 

• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych 

• rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, 

prostokąt; podawanie ich podstawowych cech. 

• tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).  

• nauka krótkich piosenek (forma AB). 

• uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych: ze śpiewem, ilustracyjnych, 

tanecznych, przy akompaniamencie instrumentu 

• poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach 

(pod opieką osoby dorosłej), zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić 

zagrożenie 

• poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112, poznawanie wybranych 

znaków drogowych, poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, 

policji, karetki pogotowia 

• zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i 

w różnym czasie. 

• nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych, rozpoznawanie drzew po 

liściach i owocach, poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona) 

• gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej 

działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach 

ruchowych 

• poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka 

itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.). 

• poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, 

np. lupy, lornetki, mikroskopu. 

• budowanie z różnego materiału, w tym z tworzywa przyrodniczego i surowców 

wtórnych. 

• uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów 

literackich 

• odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, 

ruchem. 
 


