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LIST DO RODZICÓW NA MIESIĄC WRZESIEŃ 

I Temat tygodnia: Poznajmy się! 

Tematy dni: Pierwszy dzień w przedszkolu; Nasze zabawy; Nasze miejsce w 

przedszkolu; Nasze zasady; Razem w przedszkolu 

 

Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu odnowiliśmy nasze znajomości. Przypomnieliśmy sobie swoje imiona, 

powtórzyliśmy zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu. Przypomnieliśmy sobie układ i 

funkcjonalność pomieszczeń w naszym przedszkolu. Stworzyliśmy „Kodeks naszej 

gromady”, by każdemu z nas było tu miło. Poznaliśmy bohaterów cyklu „Drużyna marzeń”, 

którzy poprowadzą nas w świat nauki i zabawy w tym roku szkolnym. Przypomnieliśmy 

sobie, jak należy witać się z rówieśnikami i z osobami starszymi. Rozmawialiśmy o 

emocjach, szukaliśmy pomysłów na radzenie sobie z gniewem. Przypomnieliśmy sobie, 

czym są rytmy – układaliśmy rytmy dwu- i trzyelementowe. Utrwalaliśmy w zabawach 

rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała. 

 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

 Wspólne omówienie zasad obowiązujących w Waszym domu. 

 Zabawy w układanie rytmów z dowolnych przedmiotów – np. klocków, owoców.  

 Rozmowy o koleżankach i kolegach z przedszkolnej grupy. 

 Spotkanie w gronie znajomych z przedszkola i ich rodziców. 

 Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

 kredek 

 plastikowych nakrętek 

 różnych części garderoby 

 przedmiotów do codziennej higieny osobistej. 

 

II Temat tygodnia: W naszym przedszkolu 

Tematy dni: Pracownicy przedszkola; Ciekawe miejsca w przedszkolu; W naszej 

łazience; Ciekawe zabawki; Zabawy w ogrodzie 

 

Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu poznaliśmy pracowników naszego przedszkola. Zaznajomiliśmy się z 

zakresem ich obowiązków. Bawiliśmy się w planowanie obiadu. Przypomnieliśmy sobie 
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nazwy zaprezentowanych części ubioru i omówiliśmy, kiedy należy ich używać. 

Kontynuowaliśmy rozpoczęte w zeszłym tygodniu zwiedzanie naszego przedszkola. 

Bawiliśmy się w zapamiętywanie ciągu wyrazów – to świetne ćwiczenie pamięci! 

Przeliczaliśmy różne przedmioty, przeprowadziliśmy zabawę badawczą z mydłem. 

Przeliczaliśmy sylaby w wyrazach; uczyliśmy się, czym jest kodowanie – kolorowaliśmy 

obrazki zgodnie z podanym kodem.  

 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

 Zabawy kształtujące pamięć – np. powtarzanie sekwencji słów z dodawaniem kolejnych. 

 Zabawy w kodowanie – np. ustalanie, który kolor oznacza jaki gest. 

 Rozmowy o pracownikach przedszkola i okazywaniu im należnego im szacunku. 

 Wspólne wykonywanie prostych czynności w kuchni. 

 Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

 starych gazet, ulotek reklamowych 

 różnokolorowej bibuły 

 pluszaków 

 plastikowych nakrętek 

 kredek 

 kolorowej kredy 

 tarki do warzyw 

 oliwki dla dzieci. 

 

III Temat tygodnia: Jesteśmy podobni, jesteśmy różni 

Tematy dni: Dobre maniery; Moje koleżanki i moi koledzy; Nasze wspólne sprawy; 

Każdy inny, wszyscy potrzebni; Jesteśmy grupą 

 

Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu przypomnieliśmy sobie, czym są dobre maniery; rozmawialiśmy o tym, 

jak ważne są słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. Ćwiczyliśmy wycinanie po 

zaznaczonym śladzie, by przygotować ręce do pisania. Rozmawialiśmy o tym, że każdy z 

nas ma swoje mocne strony i dobre cechy charakteru – uczymy się je dostrzegać u innych i 

mówić o nich. Zrozumieliśmy, czym są przeciwieństwa, bawiliśmy się w ich wymyślanie. 

Ćwiczymy uważne słuchanie drugiej osoby. Przeanalizowaliśmy plan dnia w przedszkolu i 

dostrzegliśmy powtarzające się punkty. Przeliczaliśmy różne elementy, doliczaliśmy i 
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odliczaliśmy do 10; ćwiczyliśmy orientację na kartce (góra, dół, prawa strona, lewa strona). 

Rozmawialiśmy o różnicach w naszym wyglądzie, usposobieniu i charakterze; wyciągnęliśmy 

wniosek, że różnice między ludźmi to wielkie bogactwo.  

 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

 Zabawy podczas których należy używać zwrotów grzecznościowych. 

 Wyszukiwanie różnic w wyglądzie i charakterze osób w rodzinie. 

 Zabawy doskonalące uważne słuchanie – np. rysowanie pod dyktando. 

 Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

 kredek, ołówków 

 ilustracji znaków drogowych 

 różnego rodzajów odblasków 

 odblasków – np. zawieszek, breloczków, opasek 

 okularów przeciwsłonecznych 

 plasteliny oraz fragmentów tkanin, włóczki, papierków, folii. 

 

III Temat tygodnia: Bezpieczni na drodze 

Tematy dni: Jestem bezpieczny; Przejście dla pieszych; Znaki wokół nas; Wiem, jak się 

zachować; Nasza droga do przedszkola 

 

Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu omawialiśmy zasady bezpieczeństwa na drodze. Poznaliśmy 

najważniejsze znaki drogowe, przypomnieliśmy sobie znaczenie kolorów w sygnalizacji 

świetlnej. Bawiliśmy się w wiele gier, które doskonaliły nasz słuch. Rozpoznawaliśmy figury 

geometryczne, przeliczaliśmy je, porównywaliśmy. Przeprowadziliśmy zabawę badawczą, 

która pokazała nam, jak bardzo ważne i potrzebne dla naszego bezpieczeństwa na drodze 

są elementy odblaskowe na ubraniach i naszych plecakach. Poznaliśmy nową piosenkę, 

uczymy się ją śpiewać.  

 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

 Zabawy podczas drogi do przedszkola w wyszukiwanie i nazywanie znaków drogowych. 

 Powtarzanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych na drogach. 

 Zabawa w przechodzenie przez ulicę ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

spoglądania (w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo). 
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 Odszukiwanie w otoczeniu poznanych figur geometrycznych. 

 Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

 owoców 

 rodzynków, bibuły 

 nakrętek, guzików 

 kawałków sznurka, liści. 

 


