
WRZESIEŃ GRUPA VIII – rozkład materiału

L.p. To jestem ja Moja grupa Moja droga do 
przedszkola

Idzie jesień...przez 
las, park

1. Mój wygląd. Nasz kodeks 
grupowy.

Wiem, jak bezpiecznie 
przechodzić przez 
jezdnię.

Szukamy kolorów 
jesieni.

2. Moje ulubione 
zajęcia.

Wspólne zabawy. Sygnalizatory świetlne 
dla pieszych i dla 
kierowców.

Park jesienią.

3. Moje imię. Dbamy o naszą salę. Zasady ruchu 
drogowego.

Jesienny las.

4. Widzę, czuję, słyszę,
myślę, czyli jak 
poznaję świat.

Zabawy z piłką. Koło. Znaki nakazu i 
znaki zakazu.

Jesienni badacze 
przyrody.

5. Mój dom, moje 
przedszkole, moi 
koledzy.

Wrześniowa pogoda. Wiem, jak wezwać 
pomoc.

Jesienne zabawy 
darami, jesieni.

WIERSZE

„ To jestem ja” - I. Fabiszewskiej                          „ Baw się razem z nami”- B. Formy
Jedna jest mama, jedno jest słońce                             Imiona swoje znamy,                           
i jeden jestem  na świecie ja.                                       humory dobre mamy.
Czasem się śmieję, a czasem płaczę,                           do wspólnej zabawy
moja rodzina dobrze mnie zna.                                    wszystkich zapraszamy.
Mam ciemne włosy, zielone oczy,                               Ręce podajemy,
uśmiech na twarzy i miły głos.                                    nogami tupiemy,
A mama mówi, że gdy się złoszczę,                            bardzo dobrze śpiewać
to mi zabawnie marszczy się nos.                                piosenkę umiemy.
Jestem jedyny i wyjątkowy.
Mam swoje wady i zalet moc.
Lubię gdy słonko świeci na niebie
i gdy do okien zbliża się noc. 

Rymowanka – W. Żaby – Żabińskiej                     
Gdy świeci się światło zielone,                                 
można przejść na drugą stronę.                                 
Światło czerwone gdy jasno świeci                                           
- to znak stop! Czekają dorośli i dzieci.

PIOSENKI   

„ Przedszkolaczek”
I. Jetem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę.
Na bębenku marsza gram, ram tam tam, ram tam tam.
II. Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się weselej.
Bo kolegów dobrych mam, ram tam tam, ram tam tam.
III. Mamy klocki, kredki, farby, to są nasze wspólne skarby.
Bardzo dobrze tutaj nam, ram tam tam, ram tam tam.



IV. Kto jest beksą i mazgajem, ten się do nas nie nadaje.
Niechaj w domu siedzi sam, ram tam tam, ram tam tam.

„Wycieczki”
Ja lubię wycieczki, długie wycieczki,po wielkim lesie, zielonym.
Tam niedźwiedź człapie, tu komara złapie, a nade mną  są motyle, sam już nie wiem ile.
I nawet leśna wróżka, leśna wróżka, tu chodzi na paluszkach, na paluszkach.
Pozdrawia wszystkie drzewa, wszystkie drzewa. 
Razem z echem w ich konarach wesolutko śpiewa.
 

                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                     


