
Plan miesięczny Wrzesień 2022

Obejmuje kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i

kulturalnych, rozwój mowy, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, sprawności fizycznej, manualnej,

dbałość o bezpieczeństwo, wychowanie przez sztukę, edukacja matematyczna i przyrodnicza, wychowanie

moralne, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

ADAPTACJA

● doskonalenie przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i w ogrodzie

● respektowanie zasad/ zadań organizacyjno-porządkowych obowiązujących w grupie

● przestrzeganie umów społecznych regulujących relacje między dziećmi i dorosłymi

INTEGRACJA dzieci w grupie przedszkolnej

● zabawy wzmacniające poczucie przynależności dzieci do grupy

● zabawy/zadania służące integracji wszystkich członków grupy

● codzienne powitanie w kole, zaznaczanie się na liście obecności;

● celebrowanie urodzin dzieci

ROZWÓJ SPOŁECZNY

● zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy spontanicznej, także z udziałem nauczyciela;

● zorganizowane zabawy/zajęcia umożliwiające nawiązanie dzieciom kontaktu

● uczenie wyrażania swoich potrzeb i emocji w sposób akceptowany społecznie;

● tworzenie przyjaznej atmosfery, używanie zwrotów grzecznościowych

● celebrowanie urodzin

● Jak jest mi trudno…. - Koło wyboru

SAMODZIELNOŚĆ
● doskonalenie przez dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w

łazience, szatni, ogrodzie;

● samodzielne przygotowanie do posiłków, nakładanie porcji obiadu, odnoszenie naczyń po

posiłku do zmywalni, przygotowywanie kanapek

● wypełnianie obowiązków dyżurnych

EDUKACJA PATRIOTYCZNA

● wspomnienie wydarzeń wrześniowych

ROZWÓJ POZNAWCZY

Cykl kalendarzowo-przyrodniczy

Wprowadzenie nazwy miesiąca –Wrzesień
Gromadzenie informacji na temat:



● kalendarza: kartka z kalendarza lipiec, sierpień, wrzesień
● mapa Polski: góry, morze, jeziora rzeki

● powitanie przedszkola

● Warszawa moje miasto - wycieczka na starówkę
● Legendy Warszawskie

● Sprzątanie świata

● ekologia

Edukacja matematyczna

● utrwalanie wiedzy dzieci na temat schematu własnego ciała oraz schematu ciała drugiej

osoby zabawy, rysunek postaci, doskonalenie rozróżnienia stron ciała: prawej i lewej)

● ćwiczenia orientacji w przestrzeni – wyznaczanie i nazywanie kierunków od osi własnego

ciała oraz z punktu widzenia drugiej osoby,

● obdarzanie uwagą drugiej osoby w kontaktach werbalnych i pozawerbalnych

● ćwiczenia orientacji w przestrzeni –  kontynuacja

● utrwalanie obrazu cyfr

● programowanie na dywanie przy pomocy urządzenia bee-bot

Rozwój mowy i myślenia

● prowadzenie rozmów swobodnych i kierowanych

● opisywanie obrazka

● układanie prostych historyjek obrazkowych

● zagadki

● słuchanie bajek, opowieści, wierszyków o tematyce jesiennej

Przygotowanie do czytania i pisania

● doskonalenie sprawności ruchowej podczas zabaw i zajęć zorganizowanych: ćwiczenia

spostrzegawczości, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ćwiczenia rąk, aktywność plastyczna,

obrysowywanie konturów, kreślenie linii i kształtów podczas aktywności plastycznej metodą
edukacji przez ruch)

● wyrabianie gotowości do czytania

Odimienna nauka czytania Ireny Majchrzak

● Ściana pełna liter - zapoznanie dzieci z literami występującymi w alfabecie - kontynuacja

● zabawy  imionami - rozpoznawanie imion na wizytówkach, giełda liter,

Zmysły i otoczenie

● indywidualne zajęcia ciszy / koncentracji uwagi

● zajęcia słuchowe z logopedą
● zajęcia na bazie programu Aktywne słuchanie muzyki poważnej wg Batii Strauss- Country

dance- J. F. Haendel, Pizzicato, Taniec węgierski, zabawa ruchowa przy muzyce

● wielozmysłowe doświadczanie świata za pomocą zmysłu smaku, zapachu, dotyku, wzroku

węchu i słuchu - lepienie z masy solnej, zabawy piaskiem kinetycznym, zabawy wodą



● zajęcia z Sensoplastyka®

Zabawy  z językiem angielskim

● stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem (poznawanie słów i zwrotów przy

czynnościach życia codziennego, porannej gimnastyki, grach i zabawach)

Sprawność manualna

● zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, układanki, puzzle, zabawa masą solną, piaskiem,

wodą, ciastoliną
● aktywność plastyczna wykorzystująca różnorodność technik i materiałów

Gimnastyka zabawy ogólnorozwojowe, kształtujące prawidłową postawę z elementami ruchu

rozwijającego W. Sherborne,

Rytmika -zabawy umuzykalniające, nauka piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych.

Zajęcia dodatkowe: tańce integracyjne do piosenki Joe Dassin Champs Elysees

Literatura:

● 12 miesięcy  Brykczyński Marcin

● Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa. R. Lagercrantz, E. Eriksson

● Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści. R Piątkowska

● Cyklar M. Kulus

● Hihopter M. Musierowicz

● utwory D. Wawiłow

● Pan Ferdynand L. J. Kercu


