
Zagadnienia programowe na wrzesień 202 2 dla Grupy III 

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,  

 poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”, utrwalenie nazw palców, 

doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, doskonalenie umiejętności 

liczenia, czytanie globalne, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy, 

 poznanie miejsc w sali, manipulowanie przedmiotami, rozwijanie sprawności 

małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych,  

 formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu 

muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści 

piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w grupie, 

 podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych,  rozpoznawanie ich u siebie, 

rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),  

rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy. 

Tydzień II „W naszym przedszkolu” 

 poznanie 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, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej 

 poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, rozwijanie zainteresowań 

badawczych, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, 

liczenie sylab,  

 poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw 

kolorów, rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu  

  



  

 ruchem, rozwijanie współpracy, kształtowanie poczucia formy muzycznej  

i kierunków w przestrzeni. 

 

Tydzień III „Jesteśmy podobni, jesteśmy różni” 

 poznanie zwrotów grzecznościowych, rozwijanie współpracy, wdrażanie do 

kulturalnego zachowania się, uczenie różnych sposobów powitania, 

 poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu 

zabaw, poszerzanie słownika czynnego, ilustrowanie treści piosenki ruchem, 

nawiązywanie relacji rówieśniczych, 

 wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie  

i innych w grupie, współdziałanie, 

 poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności 

określania cech poszczególnych osób, wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

rozwijanie umiejętności współpracy, integracja dzieci. 

Tydzień IV „Bezpieczni na drodze” 

 poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze,  rozwijanie umiejętności 

logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie 

do zgodnego działania z innymi w zabawie,  wzbudzanie szacunku do pracy 

innych osób, 

 poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu 

fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, 

wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie 

współdziałania, empatii, 

 poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, 

rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, 

 utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy,  rozpoznawanie prawej 

 i lewej strony ciała. 

 

 

 



 

 

 

 

Wiersz:  

Anna Urszula Kamińska 

„Ruch drogowy” 

Kto jego świateł zna tajemnice, 

może bezpiecznie przejść przez ulicę. 

Światło czerwone – stój! Żółte – 

czekaj! 

Zielone – przechodź śmiało, nie 

zwlekaj!  

Przejście dla pieszych 

Niebieski kwadrat, w nim trójkąt biały. 

Ludzik w trójkącie jest czarny cały. 

Idzie przez jezdnię noga za nogą -  

tutaj więc piesi przechodzić mogą! 

Droga dla rowerów 

To znak okrągły, niebieski cały. 

Jest na nim rower w kolorze białym. 

On rowerzystom wskazuje drogę. 

Tylko rowerem wjechać tam mogę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka:                          

sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago 

„Każdy swoje imię ma” 

I. Tyle dzieci w parku biega, 

każde dziecko imię ma. 

Paweł, Zosia, Marek, Ewa 

swoje imię dobrze zna! 

Ref. Ja mam imię, ty masz imię, 

każdy swoje imię ma -  

nawet wrona na kominie 

swoje imię: kra, kra, kra! 

Ja mam imię, ty masz imię, 

każdy swoje imię ma -  

nawet Reksio z tego słynie, 

gdy zawołasz, jest raz dwa! 

II. Jadą dzieci do przedszkola, 

każde dziecko imię ma. 

Bartek, Ela, Kasia, Ola 

swoje imię dobrze zna. 

Ref. Ja mam imię …… 

III. Jadą dzieci na wycieczkę, 

pożegnamy je : pa, pa! 

 Basię, Hanie i Tereskę, 

    niech śpiewają tak jak ja! 

 


