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Temat kompleksowy : Ja i moi koledzy 
 
Tematyka zajęć: 
 

1. Ja i moje imię – opowiadanie o sobie, o swoich zainteresowaniach i 
ulubionych zabawach. 

2. Razem bawić się weselej – nasze ulubione zabawy. Poznanie i powitanie 
nowych dzieci w grupie. Znajdowanie wspólnych zainteresowań. 

3. Kodeks dobrych zachowań – przypomnienie i zaakceptowanie przez dzieci 
„Kodeksu dobrego kolegi” 

4. Podajmy sobie ręce – dzielić się zabawkami czy nie? Poszanowanie cudzej 
własności. Jak bawić się zgodnie? 

5. Ćwiczenia w wyróżnianiu głoski na początku wyrazu oraz wymyślanie słów na 
konkretną głoskę. 

6. „Oto ja” - rysowanie swojego portretu. Tworzenie galerii Ekoludków. 
 
Temat kompleksowy : Letnie wspomnienia 
 
Tematyka zajęć: 
 

1. Wakacyjne podróże – gdzie byliśmy na wakacjach? Mapa Polski. 
2. Kuferek pełen wspomnień – wakacyjne pamiątki i wspomnienia 
3. Co można znaleźć w morzu – poznajemy bursztyn. Rafa koralowa. 
4. Nasza wyspa – uczymy się współpracy. Zabawy ruchowe integrujące grupę. 
5. Wakacyjne wspomnienia - doskonalimy umiejętność cięcia nożyczkami 
6. Las – malowanie farbami w zespołach 
7. Ćwiczenia usprawniające rękę – obrysowywanie przedmiotów bez odrywania 

ręki, rysowanie po linii. 
 
Temat kompleksowy: Bezpieczeństwo najważniejsze 
 
Tematyka zajęć: 
 

1. Przypomnienie bezpiecznych zachowań oraz tego czego nie należy robić 
podczas wycieczki autokarowej 

2. Jestem bezpieczny w domu i na spacerze –quiz  sprawdzający umiejętność 
oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. 



3. „Drogowe znaki” - zapoznanie z kilkoma znakami drogowymi oraz 
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze 

4. Ważni ludzie – ważne telefony – ludzie którzy mogą nam pomóc, 
przypomnienie telefonów alarmowych. 

5. Na prawo i na lewo – jak przechodzić przez jezdnię? Utrwalanie strony lewej i 
prawej. 

6. „Podróże małe i duże” - różne środki lokomocji 
7. „Na placu zabaw” - jak bezpiecznie korzystać z zabawek i sprzętów w 

ogrodzie. 
8. „Jestem dyżurnym” - wdrażanie do samodzielności, wykonywanie pracy na 

rzecz innych. 
9. „Proszę – dziękuję” - czyli magiczne słowa ułatwiające życie 

 
 
 
 


