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  Ścieżka edukacyjna 

Wielki Post 
1.Wielki Post – czas przygotowania  i spełniania dobrych uczynków. 
2.Symbolika Drogi Krzyżowej. 
Wynalazki 
1.Skąd się biorą wynalazki? 
2.Wynalazki wokół nas – uprzedzenia techniczne. 
Wiosna 
1.Zwiastuny wiosny – fauna i flora. 
2.Sadzimy kwiaty. 
 

Nawyki 
Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach, które sam umiem już zrobić. 
Praca: Po skończonej zabawie , odkładam rzeczy na miejsce. 
Autonomia: Po skończonym posiłku czekam w ciszy na innych. 

Święty Św. Brygida Szwedzka 

Bity obrazkowe 
flagi krajów azjatyckich 

narzędzia 

Bity czytania  instytucje 
wyrazy z ż 

Bity matematyczne dodawanie z 7 
odejmowanie z 7 

Psychomotoryka 

Motoryka duża 
1.Slalom na czworakach między przeszkodami. 
2.Skok w dal obunóż i na jednej nodze. 
3.Chód z krzyżowaniem nóg. 
4.Wiatraki, karuzela. 
5.Chodzenie po równoważni bokiem. 
6.Ruchy naprzemienne. 
7.Turlanie. 

Mała motoryka 

 Motoryka mała 

1.Zabawy paluszkowe, lepienie z plasteliny, rysowanie, malowanie, nawlekanie, 
klejenie. 
2.Przewlekanie sznurówek przez dziurki. 
3.Malowanie. 
4.Wydzieranie. 
 



Edukacja 
polonistyczna 

 Przygotowanie do nauki pisania. 

1. Wypełnianie obrazków konturowych. 
2. Kreślenie wzorów po śladzie. 
3.Grafomotoryka. 
Przygotowanie do nauki czytania. 
1.Powtórzenie  paradygmatów z głoską K, G. Łączenie sylab. Tworzenie szeregów 
i sekwencji. 
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów. 
3.Wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie i liczenie sylab. 
4.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. 
 

Edukacja 
matematyczna 

1.Wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia. 
2. Dodawanie i odejmowanie na liczmanach w zakresie 10. 
3.Ważenie – pojęcia lekki/ciężki, co pływa/tonie. 
4.Wspólne konstruowanie wagi – doświadczenia. 
5.Rodzaje wag. 
6.Klasyfikacja co jest cięższe?, co jest lżejsze? 
7. Orientacja na kartce papieru. 

Edukacja literacka Wiosna w Bullerbyn Astrid Lindgren 
W jeżynowym grodzie Jill Barklem 

Przysłowia 
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 
W marcu jak w garncu. 
 

Werset z Pisma 
Świętego 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie.  
1 Tes 5 
A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.  
Mt 28,20 

Audycja muzyczna 
Georges Bizet - Toreador 

Georg Friedrich Händel- The Arrival of the Queen of Sheba (przybycie królowej 
Saby) 

Wiersze Idzie wiosna 
Wynalazki M. Przewoźniak 

Piosenki 
Rysuję Krzyż 

Fasolki Wiosna w Ogródku 

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
Chryste zasiądź pośród nas  
i bądź naszym gościem. Amen 
  



Modlitwa przed posiłkiem: 
Pobłogosław Panie ten posiłek, 
który daje życiodajną siłę. 
  
Modlitwa po posiłku: 
Składamy Ci dzięki, wszechmogący Boże, 
za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, 
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
  
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Dzień się już kończy i noc się przybliża, 
klękam przed Tobą i robię znak krzyża. 
Przepraszam za to, co zrobiłem złego; 
z radością oddaję, co było dobrego. Amen. 

Język angielski 
Ulubione potrawy 
Kształty 
Powtórzenie; Liczby, kolory, zwierzęta 

 


