
TEMATY KOMPLEKSOWE 

Wrzesień 2021 Grupa IV „Jeżyki” 

1. To jestem Ja 

2. Moja grupa 

3. Moja droga do przedszkola 

4. Idzie jesień 

Umiejętności dzieci (dziecko): 

• Wypowiada się na swój temat. 

• Wymienia nazwy poszczególnych części ciała. 

• Wypowiada się na temat opowiadania, ilustracji. 

• Wyodrębnia zdania w wypowiedzi. 

• Przyjmuje prawidłowa postawę ciała podczas ćwiczeń. 

• Rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia. 

• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej swojego imienia. 

• Rozpoznaje i nazywa emocje. 

• Wyraża muzykę ruchem. 

• Reaguje odpowiednio na ustalone sygnały. 

• Wyjaśnia, dlaczego należy dbać o narządy zmysłów. 

• Wykonuje swój portret. 

• Wymienia ustalone zasady obowiązujące w społeczności przedszkolnej. 

• Umiejętnie planuje na kartce poszczególne elementy swojej pracy. 

• Pokazuje emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki. 

• Wyjaśnia, co to znaczy dobry przyjaciel.  

• Wymienia obowiązki dyżurnego, pełni jego obowiązki.  

• Uczestniczy w zabawie ilustracyjnej do piosenki. 

• Porusza się według mapy i wskazówek nauczyciela.  

• Podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody. 

• Wymienia części garderoby, które należy założyć w słoneczne, deszczowe i wietrzne 

dni. 

• Wymienia zasady ruchu drogowego i stosuje się do nich.  

• Posługuje się określeniami przed, za obok, nad, w prawo, w lewo.  

• Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem, podaję wagę znajomości tych 

informacji. 

• Rysuje koło, przekształca koła w rysunki innych przedmiotów.  

• Zna numery telefonów alarmowych, nazywa pojazdy specjalistyczne. 

• Opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany. 

• Rozpoznaje gatunki drzew po liściach. Przewiduje skutki niewłaściwego zachowania 

wobec zwierząt.  

• Odgrywa scenki teatralne. 



• Wykonuje przestrzenną scenę przedstawiającą las jesienią. 

• Nazywa wybrane grzyby. 

• Porusza się rytmicznie przy muzyce. 

• Porównuje materiał przyrodniczy za pomocą lupy.  

• W czasie wypowiedzi buduje poprawne zdania. 

 

Kompetencje matematyczne (dziecko):  

• Określa położenie piłki w przestrzeni. 

• Przelicza w możliwym dla siebie zakresie. 

• Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory. 

• Rozpoznaje koło wśród innych figur. 

• Wymienia podstawowe cechy kwadratu. 

 


