
ZADANIA DO REALIZACJI W GR III. WE WRZEŚNIU 2022 R.

1. CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU? - współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie 
relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, uświadomienie 
niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów (bezpieczne korzystanie ze sprzętu, 
narzędzi, urządzeń), poznane zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich.

2. JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM? - poznanie zasad ruchu drogowego, nazywanie środków 
transportu, wyjaśnienie znaczenia bezpiecznego poruszania się po ulicy.

3. JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE? - podawanie informacji o sobie - określanie swoich cech 
fizycznych, np.: płeć, wzrost, kolor oczu, włosów w odniesieniu do innych, dążenie do zrozumienia
własnej indywidualności, rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

4. KIEDY PANI JESIEŃ OBCHODZI URODZINY? - obserwowanie środowiska przyrodniczego, 
zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie, oglądanie 
drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnianie zjawiska usychania liści, 
poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów niejadalnych i jadalnych.

5. Rozwijanie kompetencji matematycznych związanych z liczeniem i klasyfikacją.

WIERSZ:
Na pomoc! I. R. Salach

PIOSENKA:
Świat emocji

Gdy przytrafi się wypadek,
wiem, co trzeba zrobić.
Nauczyła mnie mama,
do kogo zadzwonić.

Gdy się zderzą samochody,
okradną Alicję,
997 stukam,
dzwonię na policję.

Widać z okna ogień,
chmurę jak noc czarną,
998 stukam,
wzywam straż pożarną.

Gdy ktoś złamie rękę, nogę
albo się skaleczy,
999 to numer,
gdzie pan doktor leczy.

A gdy w domu czasem
potrzebuję pomocy,
do babci mogę dzwonić
rano, wieczorem i w nocy.

1. Kiedy krzywię swoją twarz,
 kiedy złoszczę się, bo coś jest nie tak,
 to tłumaczą mi,
 że są czasem gorsze dni.

Ref.: To ja, to ja, przedszkolak.
 Złość i smutek, radość, strach,
 wszystko to w sobie mam.
 Muszę tylko starać się,
 aby mniej było złości,
 strachu, smutku, a więcej – radości!

2. Kiedy bardzo smutno mi,
 lecą z oczu mych jak sól słone łzy.
 Bardzo proszę, niech
 ktoś przytuli wtedy mnie.

Ref.: To ja, to ja, przedszkolak…

3. Kiedy czegoś boję się,
 chcę się schować, by nie widział nikt mnie.
 Chcę pomocy i
 by ktoś rękę podał mi.

Ref.: To ja, to ja, przedszkolak…

4. Lecz na szczęście jest też śmiech,
 który sprawia, że ten świat jasny jest.
 Tak się dobrze śmiać,
 dobry humor wkoło siać!

Ref.: To ja, to ja, przedszkolak…




