
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

WRZESIEŃ 2021 R. 

 

Tydzień I-II: 01-10.09.2021 r. 

Temat kompleksowy: Powrót do naszego przedszkola  

Zadania edukacyjne: 

- doskonalenie posługiwania się farbami;  

- rozwijanie ekspresji twórczej podczas malowania krajobrazu;  

- motywowanie do samodzielnych doświadczeń; 
- tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;  
- wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; 

- tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych; 

- doskonalenie posługiwania się farbami;  
- rozwijanie ekspresji twórczej podczas malowania; 

- kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności 

wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej;  
- wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie; 
- poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu;  

- rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;  
- wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności; 
- nabywanie umiejętności posługiwania się regułką jeden do jednego;  

- liczenie i określanie, ile jest obiektów. 

 

Tydzień III : 13-17.09.2021 r. 

Temat kompleksowy: Jestem bezpieczny 

Zadania edukacyjne: 

- poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości;  

- kształtowanie pojęcia „odwaga”, rozwijanie komunikatywnej funkcji języka;  
- wzmocnienie poczucia własnej wartości 
- budowanie pozytywnej samooceny dziecka; 

- wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego; 
- motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca; 
- poznanie roli tempa w utworze muzycznym;  

- rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej;  

- kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, rozwijanie sprawności 

fizycznej;  
- uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki; 

- określanie skutków działań podczas zabawy rozwijającej myślenie przyczynowo-

skutkowe;  
- poznanie roli zmiennych, które wpływają na efekt działania; 

- posługiwanie się pojęciami: wolno, szybko; daleko, blisko; z górki, pod górkę. 



 

Tydzień IV: 20-24.09.2021 r. 

Temat kompleksowy: Pomocna dłoń 

Zadania edukacyjne: 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości, jaką jest odwaga;  
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;  

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;  

- nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach;  
- utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112;  

- poznanie wyglądu cyfr 1 i 2;  
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas 

rozwiązywania zagadek słownych; 
- poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy; 

- rozwiązywanie zagadek dotyczących pracy strażaka, lekarza i policjanta;  
- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi;  

- wskazywanie w rzędzie pierwszego i ostatniego obiektu;  

- liczenie za pomocą liczebników porządkowych;  
- wskazywanie w rzędzie obiektów o danym numerze. 

 

Tydzień IV: 27.09-01.10.2021 r. 

Temat kompleksowy: Idzie jesień przez świat 

Zadania edukacyjne: 

- zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni;  

- poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

ćwiczenie pamięci;  

- uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody; 

- poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, 

kasztanowca;  
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;  

- motywowanie do samodzielnego wykonania pracy;  

- rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej;  
- kształtowanie poczucia rytmu, ćwiczenie pamięci, doskonalenie sprawności fizycznej; 

- przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas 

jesiennego spaceru;  
- określanie, ile jest obiektów;  
- obliczanie wskazanej liczebności;  

- uważne słuchanie poleceń nauczyciela. 

 


