
Plany pracy na wrzesień 2021 
Data Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości Temat Grupa 

Spotkania  integracyjne 
 

5 września 
2021 
Godz. 16.00 

Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 
Msza Św. dla Dzieci z przedszkola i żłobka w  Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 

Przedszkole i 
Żłobek Pijarski: 
Dzieci, Rodzice 
i pracownicy 

1  września 
2021 

Z cyklu: Lekcje historii – temat –Polska- nasze symbole narodowe. 
 Opowiemy Dzieciom o historii naszego godła , poznają flagę Polski, nauczymy słów i śpiewu hymnu narodowego. 
Dzieci rozwiążą krzyżówkę z hasłem „Polska nasza ojczyzna”, 
 

We wszystkich 
grupach 

3 września 
2021 
Godz. 11.00 

Rozpoczynamy cykl koncertów edukacyjnych, które będą odbywały się raz w miesiącu. Koncerty poprowadzi 
zespół „Puch, Puch” czyli Duduś i Gucio. Temat koncertu „Kochane przedszkole””- poznajemy instrument – 
dwojnica- podwójny flet. 
 
 

Wszystkie 
grupy 

10 września 
2021 
Wyjazd 
godz. 9.00 
powrót ok. 
17.30 

Wycieczka do Arciechowa nad Zalew Zegrzyński. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych, usłyszą 
ciekawe opowieści o bobrach a może je nawet zobaczą. .Będą też zbierać muszle i muszelki na plaży zegrzyńskiej! 
Następnie upieką pyszny ekologiczny chleb, który będą degustować podczas przygotowanego na miejscu posiłku. 
 
Na wycieczkę zabieramy czapki, wygodne obuwie, ulubiony plecak i dobry humor  
 
 
Wycieczka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ze względu na czas trwania wycieczki grupa żłobkowa 
zostaje w przedszkolu 

Wszystkie 
grupy 
przedszkolne 

Wrzesień??? Zebrania organizacyjne z Rodzicami: 
Proponuję wspólne zebranie wszystkich  w teatrze szkolnym 
 

Wszyscy 
Rodzice i 
nauczycielki 

17  września 
2021 
godz. 11.15 

Spotkanie teatralne: „Przygody Krasnala Hałabały” – interaktywne spotkanie teatralne w wykonaniu zespołu 
„Puntek” 

Wszystkie 
grupy 

Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej  i   klubów 
 

W każdy 
poniedziałek  
i środę 
miesiąca 

Rozważania i opowieści biblijne oraz religia 
 

Wszystkie 
grupy 

1 x w 
miesiącu 

 
Klub Małego Kucharza  – Dzieci poznają  smaki, potrawy, produkty pochodzące z różnych stron świata, wspólnie z 
Panem kucharzem gotują posiłki charakterystyczne dla kuchni kontynentu, który poznajemy i razem degustują. 
We wrześniu kuchnia:  polska a w niej; kuchnia Małopolska-góralska, kuchnia Wielkopolski, kuchnia Mazowsza 
kuchnia Śląska 
We wrześniu Dzieci wspólnie z Panem kucharzem przygotują regionalne kluski śląskie 
 

Wszystkie 
grupy 
Pan kucharz 

 24 września 
2021 

Klub Mały Europejczyk zwiedza świat i Europę. 
Wielki kontynent - Europa 
Temat: Polska nasza Ojczyzna 
- wskazanie Polski na mapie Europy 
-Warszawa – zapoznanie ze stolica naszego kraju 
- symbole narodowe (flaga, hymn, godło) 
- nauka hymnu Polski oraz uroczyste odśpiewanie przez wszystkich na baczność 
- Kraków, Toruń, Gdańsk – z czego słyną znane polskie miasta? 
- „Krakowiak” - nauka tańca narodowego 
- zapoznanie z polskimi autorami tekstów dla dzieci (Julian Tuwim, Wanda Chotomska) zaprezentowanie 
wybranego tekstu dla dzieci 
- nauka i wspólne zaprezentowanie piosenki pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem” 
Poznaj nieznane: 
-jak nazywa się narodowy sport Polski? 
- jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce 
-skąd wypływa Wisła? 
 

 

 



1 x w 
miesiącu  

 
Klub Mali Ekolodzy 
Temat: „Segregacja śmieci i recykling” 

 Co się dzieje ze śmieciami? Wysypisko śmieci  

 Recykling  

W każdej 
grupie 

1 x w 
tygodniu 
każda grupa 

Klub Małego Sportowca: gimnastyka  
ogólnorozwojowa, 1 x w tygodniu gimnastyka sportowa, gry 
i  
zabawy sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym lub sali 
gimnastycznej 
 
 

Zabawy sportowe kształcące orientację w 
przestrzeni, koordynację ruchową, rozwijające 
sprawność fizyczną. 

Wszystkie 
grupy 

1 x w 
tygodniu 
każda grupa 

Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne Dzieci  uczestniczą w zajęciach sensoryczno-
motorycznych prowadzonych przez nauczycielkę 
w sali gimnastycznej, ogrodzie- program własny 
 

Wszystkie  
grupy 

W każdy 
poniedziałek 
miesiąca 

 
Szachy – Królowa gier 
 
 
 
 

To królewska gra rozwijająca umysł dziecka, która 
uczy logicznego i przestrzennego myślenia, 
koncentracji, cierpliwości, skupienia i wyciszenia. 

Wszystkie  
grupy 
(każda grupa 
na zajęciach 
liczy tylko 10 
osób) 

 
Raz w 
miesiącu 

 
Warsztaty plastyczne – Mały Picasso – program własny. Celem programu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań 
artystycznych Dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych podczas różnorodnych działań plastycznych  
podczas posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi 
Wrzesień: Polska – nasza Ojczyzna 
Temat: Poznańskie koziołki 
Grupa 3-latki i 4-latki 
Wypełnianie rysunku poznańskich koziołków ryżem. 
Grupa 5-latki i 6-latki 
Wyklejanie plasteliną rysunku poznańskich koziołków. 
 

Wszystkie 
grupy 
 
 

1 x w 
tygodniu 

 
„Psychorozwijanki” – jest to projekt oparty na treściach Kodeksu Pijarskiego Przedszkolaka i teorii Inteligencji 
Wielorakich. Będziemy rozwijać kompetencje osobiste Dziecka w zakresie rozpoznawania własnych stanów 
emocjonalnych oraz innych osób, jak również zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami 
emocjonalnymi innych. 
 

Wszystkie 
grupy 

1 x w  
miesiącu 

 
Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z kulturą osobistą i 
dobrym wychowaniem. 
Dzieci poznały już wiele zasad obowiązujących w codziennym życiu.  
Wrzesień to miesiąc nowości: poznawania nowego miejsca, nowych ludzi, nowych zabawek. Ale przede wszystkim 
to miesiąc kiedy inni poznają nas. Będziemy więc poznawać najważniejsze zwroty grzecznościowe, formy i zasady 
zachowania w różnych przestrzeniach przedszkolnych. Powiemy dzieciom o ważnym dokumencie w przedszkolu – 
Kodeksie przedszkolaka. 
 

Wszystkie 
grupy 

1x w 
miesiącu 
każda grupa 

 
„Odimienna metoda nauki czytania”” – zajęcia prowadzone metodą Ireny Majchrzak przygotowujące do nauki 
pisania i czytania, już od najmłodszych lat  
 
 

Wszystkie 
grupy 

W każdy 
wtorek i 
czwartek 
miesiąca 

Zajęcia muzyczno-rytmiczno-taneczne 
Zabawy rytmiczne ilustrowane muzyką i tańcem 
 
 

Wszystko wokół ma swój rytm: 
„Jak wesoło jest w przedszkolu……”  

Wszystkie 
grupy 

1x w 
tygodniu 
wszystkie 
grupy 

Matematyka dla Smyka- kodowanie i programowanie dla dzieci 
to spotkania z matematyką i logiką prowadzone metodą twórczego rozwiązywania problemów, które sprzyjają 
ugruntowaniu wrodzonej intuicji matematycznej i liczbowej dzieci oraz zbudowaniu zainteresowania światem i 
prawidłowościami w nim występującymi.  
 
 
 

 

 wszystkie 
grupy  



1x w 
miesiącu 
każda grupa  
 

 
Zabawy dramowe kształcące i wzbogacające własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą Dziecka w różnych formach 
aktywności 
 
 
 

1x w 
tygodniu 
każda grupa 

 
Zajęcia z „Bajkoterapii”- potocznie nazywana „terapią przez 
bajki”. Jest ona częścią biblioterapii i może mieć charakter 
profilaktyczny lub terapeutyczny. 
Baśnie czy bajki są uznawane jako literatura pocieszenia, 
ponieważ pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i jego 
realia. Można je z łatwością wykorzystać w terapii 
pedagogicznej, która jest oddziaływaniem za pomocą 
środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) 
na przyczyny i przejawy trudności dziecka. 
 

Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się 
czytać we własnym umyśle, elementarz napisany 
w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki 
któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim 
dojrzejemy intelektualnie. / Bruno Bettelheim 
Tematy na wrzesień: 
Poznajemy się - bajki o poznawaniu nowych 
kolegów i koleżanek oraz o przyjaźni. 
Będzie dobrze - oswajamy uczucie stresu 
związanego z nowym miejscem, poznawaniem 
nowych osób. 
Mam przyjaciela – integracja grupy. 
 

Wszystkie 
grupy 

1x w 
tygodniu 
każda grupa 

 
 
Zajęcia logopedyczne: 
Wierszyki łamiące języki – zajęcia logopedyczne 
Dzieci zmierzą się z trudnym polskim językiem w wierszach 
W. Chotomskiej i A. Frączek oraz Brykczyńskiego, M 
Strzałkowskiej i ćwiczeniach ortofonicznych. 
 
 

Zabawy logopedyczne stymulujące rozwój mowy 
dzieci poprzez harmonijne rozwijanie innych 
funkcji psychicznych spostrzegawczości, pamięci, 
wyobraźni, uwagi – program własny 

Wszystkie 
grupy 
 

 

Drodzy Rodzice, 

Szczegółowe plany zajęć dydaktycznych i zajęć uzupełniających naszą ofertę edukacyjną opublikujemy na stronie 

internetowej w połowie miesiąca. 

 Plany miesięczne uzupełniają: 

1. Miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych grup wiekowych 

 

2. Utwory muzyczne (słowa ) wykonywane podczas zajęć rytmiczno- tanecznych 

 

Materiały te znajdują się na tablicach informacyjnych przy salach dydaktycznych. 

 

 

Stefania Stysiak 

Dyrektor ds. pedagogicznych 


