
Plan pracy na miesiąc wrzesień 
w oddz. Kaczuszki

Tematy kompleksowe:

I.     W przedszkolu
▪ Zna przedszkole i potrafi pomóc nowym koleżkom i kolegom, 
▪ potrafi nazwać podstawowe emocje,
▪ zna zasady i normy obowiązujące w grupie,
▪ wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się i używania słów: 

proszę, przepraszam, dziękuje.
▪ zna i nazywa części siała.

II. Nasze przedszkole
▪ rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej,
▪ rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia,
▪ rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych,
▪ rozwijanie kreatywności poprzez różne prace plastyczne,

III. Jestem Bezpieczny
▪ kształcenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach,
▪ zna zasady  prawidłowego zachowania się na drodze,
▪ rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole podczas wykonywania 

powierzonych zadań,
▪ utrwalenie nazw figur geometrycznych,
▪ zapoznanie z zawodem policjanta,
▪ poznaje właściwości płynów podczas wykonywania różnorodnych eksperymentów.

IV. Pomocna dłoń
▪ rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństwa wynikającego z kontaktów 

z nieznajomym,
▪ poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,
▪ kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i 

porządkowymi,
▪ poznanie specyfiki pracy strażaka,
▪ poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi.

Plan pracy jest zgodny z przewodnikiem metodycznym „Planeta dzieci” dla 4 – 5 latków.



Uczymy się wiersza:

„KAŻDY PRZEDSZKOLAK"
I. Jabłońska – Gabrysiak 

Każdy przedszkolak ma ważne zadanie:
poznać zasady, by wspólne granie

było dla dzieci przyjemnością
i napełniało je radością!

A więc pociągiem wyruszamy!
Na wiele przygód właśnie czekamy.

Prosto, czy w prawo? W lewo? Przed siebie?
A może do tyłu nasz pociąg jedzie?



Uczymy się piosenki:
„BEZPIECZEŃSTWO TO JEST PRZECIEŻ WAŻNA SPRAWA”

sł. i muzyka: Adrianna Furmanik - Celejewska

Kiedy masz ochotę ruszyć na wycieczkę,
wtedy musisz przygotować się troszeczkę. 

Żeby miło się jechało, by nic złego się nie stało,
tej piosenki dziś posłuchaj przez chwileczkę. 

Gdy rowerem jedziesz lub na hulajnodze, 
bądź ostrożny, gdy ktoś mija cię na drodze. 

Ochraniacze i kask włóż, bo bez tego ani rusz,
to w bezpiecznej jeździe zawsze ci pomoże.

Ref.: Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa, 
by być zdrowym, by udała się zabawa.

Kto zasady bezpieczeństwa dobrze zna,
ten na swojej buzi uśmiech zawsze ma.

Kiedy w foteliku jedziesz autem z tatą, 
to przypomnij tacie, by uważał na to,

czy zapięte pasy ma i czy lusterka widać dwa.
Tata wnet buziaka da ci dzisiaj za to. 

Gdy codziennie do przedszkola idziesz rano. 
Mocno trzymaj się za rączkę z Twoją mamą.

Przed ulicą wnet zrób stop! Spójrz w lewy, prawy, lewy bok. 

I przez pasy przechodź z miną roześmianą! 


