
Wrzesień 

Cele dydaktyczno-wychowawcze  dla grupy 6 „Żabki” 
Rozwój fizyczny 

 kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Zapoznanie z zasadami postępowania i 
zachowania w dobie epidemii. Uwrażliwienie dzieci na częste mycie rączek , nie dotykanie do buzi 
brudnymi rączkami. 

 kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób; 

 rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie; 
 

 Rozwój emocjonalny  

 rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe 
sytuacje i osoby;  

 budzenie postaw zainteresowania drugą osobą; 
 

Rozwój społeczny  

 zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; 
 ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie; 
 poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia 

rozmowy w celu wezwania pomocy; 
 rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; 

kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu ludzi; 

 poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – 
stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w 
trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; 
podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;  

Rozwój poznawczy 

Aktywność przyrodnicza  
 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie we wrześniu 

Aktywność polonistyczna  
 rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych 

(rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania 
dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i 
synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od 
miejsca w wyrazie; 

 rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie; 
 wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo; 

 
Aktywność matematyczna  

 rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur 
geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne); 

 dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur 
geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych; 

 
Aktywność plastyczna  

 kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw 
plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;  

 poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; poznanie zasad działania prostego aparatu 
fotograficznego; 

Aktywność muzyczna  
 zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim; 

 rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek; 
 rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach; 

 


