
Zagadnienia dydaktyczne do realizacji we wrześniu 

dla grupy IV 

1. Co słychać w przedszkolu? 

Dzieci dowiedzą się: jak ich rówieśnicy spędzali wakacje, - jakie zasady obowiązują w przedszkolu, - 

jakie pomieszczenia znajdują się w przedszkolu i kto w nim pracuje, - jakie dźwięki wydają zabawki - 

jakie korzyści można czerpać z przynależności do grupy 

2. Jak być Superbezpiecznym? 

Dzieci dowiedzą się: jak należy zachowywać się w sali- jakie są numery alarmowe- jak wezwać 

pomoc w razie wypadku- jak należy udzielić pierwszej pomocy- o tym, że nie powinniśmy rozmawiać 

z nieznajomymi 

3. Jakie są moje supermoce? 

Dzieci dowiedzą się: jak dbać o zdrowie - za pomocą jakich zmysłów poznajemy świat- jakie mamy 

emocje- jakie można mieć zainteresowania - jak rozwiązywać trudne sprawy, kto nam może pomóc je 

rozwiązać 

4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny? 

Dzieci dowiedzą się: jak należy się zachować podczas wyjścia (wycieczki) poza teren przedszkola- 

jakie są oznaki jesieni- gdzie możemy zaobserwować oznaki jesieni- dlaczego liście spadają z drzew- 

co się dzieje jesienią w ogrodzie i w sadzie- jak wygląda prostokąt 

Wiersz 

Laura Łącz „Wierszyk na pocieszenie” 

Piosenka 

Moje ciało (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

 

 

 

 

Wierszyk szybko ci przeczytam, by cię trochę 

rozweselić. Jesteś bardzo smutny dzisiaj – chcę ten 

smutek z tobą dzielić!  

 

Powiedz, jakie masz kłopoty – ja wysłucham i 

zrozumiem, potem dam ci dobrą radę i przytulę, tak 

jak umiem.  

 

Jestem twoją przyjaciółką, a ty moim przyjacielem – 

razem pokonamy wszystko, choćby trudów było 

wiele.  

 

Zawsze chętnie ci pomogę, lecz gdy nie chcesz, nie 

zapytam o to, jakie masz sekrety – tylko wierszyk ci 

przeczytam… 

Mam dwie ręce i dwie nogi, tułów, szyję, głowę. 

Dzięki nogom mogę chodzić, skakać, tańczyć mogę. 

Ręce robią to, co zechcę, wciąż mi pomagają, głowa 

myśli, no i rządzi resztą całą. 

 

Ref.: Więc dbam o swoje ciało, by wciąż 

funkcjonowało. Bardzo często myję ręce, buzię, szyję. 

Szczoteczką myję zęby i lubię kąpać się. Bo higiena 

ciała i sprawność doskonała to dla mnie bardzo ważna 

rzecz! Bo higiena ciała i sprawność doskonała to dla 

mnie bardzo ważna rzecz! 

 

Stopy noszą mnie po świecie, zawsze mnie słuchają. 

Kiedy zechcę, to kolana same się zginają. Oczy widzą 

barwy, kształty, uszy dźwięki słyszą. Bardzo lubię 

moje ciało za to wszystko. 

 

Ref… 

 

By być zawsze w dobrej formie, lubię gimnastykę, a 

więc z wielką pasją, z wielką chęcią zawsze ćwiczę. 
Tak się co dzień świetnie czuję, tak mi jest wesoło, że 

mam tak wysportowane, sprawne ciało 


