
Odkrywcy 

Maj 2019 

Ścieżka edukacyjna Maj miesiącem Maryjnym 
Maryja, nasza Matka 
1. Historia życia Maryi. 
2. Dzień Matki. 
3. Przygotowanie do Dnia Rodziny. 
 
Zwierzęta domowe 
1. Pies  przyjaciel człowieka  
2. Świnka morska  
3. Rybki  
4. Opiekujemy siê zwierzętami  
5. Uwaga! Niebezpieczne zwierzę 

Nawyki Socjalizacja: Potrafię przeprosić, gdy niewłaściwie się zachowam. 

Praca: Starannie wykonuje moją pracę. 

Autonomia: Dbam o schludny wygląd mundurka. 

Przysłowie tydzień I: Co się odwlecze, to nie uciecze 

tydzień II: Co dwie g³łowy, to nie jedna 

Bity obrazkowe - piłki 
- ptaki 

Bity czytania - rodzaje kaw 
- pisarze angielscy 

Bity matematyczne - liczby (61-70) 

- liczby (71-80) 

Psychomotoryka 1.Chodzenie po równoważni przodem, bokiem, tyłem. 

2.Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan. 

3.Ćwiczenia sprawnościowe z piłką i woreczkiem. 

Edukacja polonistyczna 1.Kreślenie wzorów grafomotorycznych na tablicy. 

2.Utrwalenie sylab paradygmat z p. 

3.Słuchanie opowiadań. 

4.Wzór sensoryczny (wg M. Bogdanowicz) 

5.Zapoznanie się z  paradygmatem z głoska M (wg J. Cieszyńskiej) . 

Edukacja matematyczna 1. Konstruowanie gier. 



2. Poznanie cyfry 9. 

3. Kolor pomarańczowy. Dzień koloru.  

4. Przewidywanie następstw  historyjki obrazkowe. 

5. Figury geometryczne: utrwalenie podstawowych 

(koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt). 

6. Porównywanie wielkości duży, mały, większy, mniejszy. 

Edukacja literacka ,,Hiacynta”, ,,Franciszek”  

,,Lena - kłopoty ze zwierzętami” - Fanny Joly, Roser Capdevila 

Audycja muzyczna Ignacy Jan Paderewski- Sarabande 

Igor Stravinsky  The rite od Spring 

Wiersze Przyjaciele - Radosław Ragan 

Mamo, tato 

Piosenki Mały chór wielkich serc - Mamo Tato 

Rycerze Światła - Najpiękniejsza z kobiet  

Motoryka mała 1.Rysowanie: po śladzie, kredkami, mazakami. 

2.Lepienie z plasteliny. 

3.Rysowanie prostych obrazków na dany temat. 

4.Malowanie farbami. 

5.Wydzieranie, wyklejanie. 

6. Zabawy manipulacyjne. 

7. Masa solna. 

8.Zbieranie drobnych elementów. 

Święty  Święty Bonawentura 

Modlitwa Rano: 

Proszę Cię Boże, niech mnie od złego na każdym kroku aniołki strzegą. 

Przed posiłkiem: 

Drogi Panie Jezu, siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami. 

Po posiłku: 

Za posiłek zdrowy i pyszny dziękujemy Boże Najwyższy. 



Na zakończenie: 

Mój ukochany Boże,  wiem, że Ty wszystko możesz. 

Naucz mnie  tak jak trzeba i zaprowadź mnie do nieba. Amen. 

J. angielski Moja rodzina 
Wygląd 
Jedzenie, napoje 

 


