
Zagadnienia programowe na wrzesień 2022 r. dla Grupy II 

 

Tematyka kompleksowa: 

1. Poznajmy się! 

2. W naszym przedszkolu. 

3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni. 

4. Bezpieczni na drodze. 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Poznajmy się! 

 poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

nawiązywanie relacji rówieśniczych; 

 doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała (w tym nazwy 

palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, 

nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy;  

 poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów, 

doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania 

przedmiotami, rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie uprzejmego zwracania 

się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych; 

 formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu 

muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem 

treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, 

integracja grupy; 

 utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, 

najmniejszy, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów 

wzroku, dotyku, rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy, 

utrwalenie znajomości zasad obowiązujących w grupie. 

 

Tydzień II. W naszym przedszkolu. 

 rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w 

przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego 

słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób 

pracujących w przedszkolu; 



 poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i 

na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie piosenki 

ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie 

relacji rówieśniczych; 

 poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach 

higienicznych, rozwijanie zainteresowań badawczych i samodzielności 

badawczej, doskonalenie sprawności manualnej; 

 poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie 

nazw kolorów, rozwijanie umiejętności muzycznych, ilustrowanie ruchem 

treści utworu, rozwijanie wyobraźni ruchowej i poczucia „pulsu” w muzyce, 

rozwijanie współpracy, nauka dbania o poczucie komfortu innych osób; 

 utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i 

osobach pracujących w przedszkolu, dokonywanie analizy sylabowej, 

rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności. 

 

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni. 

 poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i 

poproszenia  

o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, 

doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, 

wdrażanie do kulturalnego zachowania się; 

 poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, podawanie nazw 

kolorów, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, uważnego słuchania, 

rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych; 

 poszerzenie wiedzy o cechach koleżanek i kolegów, poznanie rymowanki, 

rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo--

słuchowej, rozwijanie sprawności językowej, słuchu fonematycznego, 

rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych, 

samodzielności; 

 poszerzanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, 

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej 



oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym 

za siebie i innych w grupie i współdziałania; 

 poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności 

określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech 

wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie 

współpracy, integracja dzieci. 

 

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze 

 poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie 

sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego 

działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie; 

 poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, 

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie 

sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych 

emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii; 

 poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności 

klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie 

umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie 

umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie; 

 poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalanie znajomości nazw  

i kształtu wybranych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, 

rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne 

umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci; 

 utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, 

rozpoznawanie  

i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, kształtowanie 

umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, 

kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, 

wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych. 

 

 



Wiersz: 

„Piękne zwyczaje” 

Czesław Janczarski 

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje: 

mówi „dzień dobry, gdy rano wstaje. 

A drzewa, lśniące rosą nad ranem, 

szumią „dzień dobry, słonko kochane”. 

Gdy słonko chmura zasłoni siwa, 

mówi „przepraszam”, potem odpływa. 

Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła, 

„dziękuję”- szumią trawy i zioła. 

Słonko dzień cały po niebie chodzi. 

„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi. 

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa 

„dobranoc” szumią z prawa i z lewa. 

 

Piosenka: 

,,W przedszkolu super jest" 

Ref. To nie żadna tajemnica, że przedszkole nas zachwyca. 

Każde dziecko o tym wie, że w przedszkolu super jest! 

 

1. W naszym kochanym przedszkolu czujemy się bezpiecznie. 

Bo tu wśród wielu przyjaciół jest po prostu bajecznie. 

 

Ref. To nie żadna tajemnica… 

 

2. W naszym kochanym przedszkolu zabawki nas witają, 

a gdy nam czasem jest smutno, z półek się uśmiechają. 

 

Ref. To nie żadna tajemnica… 

 

3. W naszym kochanym przedszkolu marzenia się spełniają. 

Wszyscy są dobrzy i mili, serduszka czułe mają. 

Ref. To nie żadna tajemnica… 


