
Podróżnicy 
Czerwiec 2019 

Ścieżka edukacyjna 

 „Palcem po mapie/Wakacje” 
 
Kraje świata 
1.Europejskie krajobrazy. 
2.Kontynenty. 
SPORT 
3.Wolny czas spędzam w ruchu. 
4.Letnie atrakcje. 
5.Zawody sportowe 
 
Bezpieczne wakacje 
1.Bezpieczne wakacje w górach i nad wodą. 
2.Numery alarmowe 

Nawyki 

Socjalizacja: Jestem dobrym kolegą i umiem przeprosić. 

Praca: Starannie wykonuję karty pracy i prace plastyczne. 

Autonomia: Potrafię sam wiązać buty. 

 
Święty Święty Kazimierz 

Bity obrazkowe - instrumenty perkusyjne 
- minerały 

Bity czytania 
CZYTANIA 
- sprzęt jeździecki 
- wyrazy z h 

Bity matematyczne 
MATEMATYCZNE 
- dodawanie z 10 
- odejmowanie z 10 

Psychomotoryka 

Motoryka duża 
- Zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, tory przeszkód, 
- Przemieszczanie się po drabince poziomej, ćwiczenia 
naprzemienne 
- Ćwiczenia z piłką: kozłowanie, podrzucanie i łapanie,  
- Przekładanie szarfy od góry, od dołu, Przewrót w przód, 
Skoki na jednej nodze, Skoki obunóż 

Mała motoryka 

 Motoryka mała 
1.Zabawy paluszkowe. 
2.Lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, modeliny. 
3.Rysowanie, malowanie, nawlekanie, klejenie, wydzieranie. 
4.Origami płaskie. 
5.Wodzenie palcem po wzorach sensomotorycznych.  

Edukacja polonistyczna 

Przygotowanie do nauki pisania. 
1. Kreślenie wzorów grafomotorycznych. 
 
Przygotowanie do nauki czytania. 
1.Kreślenie wzoru sensorycznego po śladzie. 
2.Czytanie sylab. Powtórzenie dotychczas poznanych sylab. 
4. Wyszukiwanie wyrazów na daną literkę, 



wyróżnianie literek w nagłosie i w wygłosie. 
5. Odczytywanie poznanych sylab. 

Edukacja matematyczna 

1.Określanie schematu własnego ciała. 
2.Orientacja w przestrzeni. 
3.Orientacja na kartce papieru. 
4.Przeliczanie w zakresie 1-20. 
5.Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych. 
6.Intuicje geometryczne. 
7.Segregowanie przedmiotów w oparciu o ich cechy. 
8.Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej. 
9.Orientacja na kartce papieru. 

Edukacja literacka Tappi i wielka burza - Marcin Mortka 
Ania i Krzyś w ogrodzie - Marlier Marcel 

Przysłowia „Być w gorącej wodzie kąpanym” 
„Gość w dom - Bóg w dom” 

Werset z Pisma Świętego 
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego , PS. 23, 1. 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzywas 
prześladują. Mt 5, 44b-45 

Audycja muzyczna 
Ignacy Jan Paderewski- Legenda As- dur 
Igor Stravinsky – Tyree pieces for clairnet ( trzy kawałki na 
klarnet solo) 

Wiersze 

Krzysztof Roguski -Akrobatyka  

Proszę państwa, będzie gratka, 

Bo wystąpi akrobatka! 

Takich harców tak jak ona 

Nikt na świecie nie wykona. 

Repertuar ma bogaty: 

Robi salta i szpagaty, 

Skacze, biega z szarfą, z kołem, 

To przez kozła, to nad stołem, 

Pod sam sufit żwawo wlezie 

I już fruwa na trapezie. 

A gdy skończy klaśnie w dłonie 

I uśmiechnie się na koniec. 



Rafał Lasota - Moje Letnie Wakacje  

Lato lipcowe lato 

Czekało z koszykiem kwiatów 

Czekało tutaj z uśmiechem 

By objąć mnie letnim oddechem 

 

Poranne zbudziło się słońce 

Leniwe i słodko gorące 

Promykiem w nosie zakręci 

I nęci zapachem... nęci 

 

Morze, jeziora i góry 

Naiwne letnie lektury 

Gdzieś koc na zielonej łące 

Dni jasne, sennie kojące 

 

Zrywasz truskawki czerwone, 

Jabłka soczyście złocone 

Jesz lody waniliowe 

Zimne - przyjemnie lodowe 

 

Śmiechy serdeczne od rana 

Płyną jak bańka mydlana - lśnią 

Więc przyznaj mi rację 

Nie Ma Jak Letnie WAKACJE! 



 
 

Piosenki 
Małe TGD "Góry do góry" 
Akademia Pana Kleksa - Na wyspach Bergamuta (piosenka dla 
dzieci) 

Zagadki 

1. Instrumentów rozmaitych w niej bez liku i bez liku 
rozmaitych w niej muzyków, prowadzona zwykle jest przez 
dyrygenta - symfoniczna, kameralna albo dęta (ORKIESTRA) 
2. Obok noża oraz łyżki służy przy jedzeniu wszystkim, trudno 
uciec z jego szponów cienkim nitkom makaronu (WIDELEC) 
3. Ta maszyna wszystkich nęci w wesołym miasteczku, na niej 
w głowie aż się kręci tacie oraz dziecku (KARUZELA) 
4. Uzbrojona w żyłkę, haczyk oraz spławik, wielu panom służy 
ona do zabawy, ta zabawa byłaby zabawna, gdyby równie 
dobrze mogły bawić się w niej ryby (WĘDKA) 
5. Kiedy księżyc wszystkim ludziom w okna zerka i gdy 
gwiazdy pojawiają się na niebie, prześcieradło, poduszeczka i 
kołderka leżą na nim i czekają już na ciebie (ŁÓŻKO) 
6. On zielony jest od wiosny aż do lata, ale żółknie gdy 
nadchodzi późna jesień, potem wiatr go zrywa z drzewa, by 
polatał i tam upadł, dokąd podmuch go zaniesie (LIŚĆ) 
7. Słupek rtęci w nim wędruje raz na dół, raz w górę, tym 
sposobem pokazuje, nam temperaturę (TERMOMETR) 
8. Ten sprzęt domowy, ogólnie znany, stoi w łazience tuż koło 
ściany, możesz wieczorem a także rano, urządzać sobie w nim 
kąpiel z pianą (WANNA) 
9. Kiedy nie ma do roboty  nic lepszego, możesz zasiąść przed 
nim z bratem lub z kolegą, i obejrzeć gdy ekranem swym 
zaświeci, jakiś program, oczywiście ten dla dzieci 
(TELEWIZOR) 
10. Raz na plecach,raz na boczku, raz na brzuszku, śpiąc lub 
nie śpiąc, na lężąco tak jak w łóżku - tym pojazdem jeżdżą 
sobie niemowlęta, na spacerki i na codzień i od święta 
(WÓZEK) 
11. Kim był człowiek, który w bardzo dawnych czasach, pól 
nie orał, zboża nie siał, świń nie pasał, owiec nie strzygł, kur 
nie karmił, krów nie doił, tylko walczył jeżdżąc konno w 
ciężkiej zbroi (RYCERZ) 
12. W to naczynie nikt na świecie, nie nakłada makaronu, 
mięsa, zupy i sałaty lecz naczynie takie w domu mieć wypada, 
by na stole móc postawić ładne kwiaty (WAZON) 
13. Ze słyszenia znasz je pewnie i wspominasz miło, zwłaszcza 
z bajki o królewnie, gdzie siedmiu ich było 
(KRASNOLUDEK) 
14. Elektryczna bańka szklana, sprytnie tak skonstruowana, że 
gdy do niej prąd doleci, bardzo jasnym światłem świeci 
(ŻARÓWKA) 



15. Gdy dzisiaj w pokoju, nieruchomo leży, niełatwo w tę 
wschodnią legendę uwierzyć, w której latał na nim pewien arab 
młody, urządzają sobie z ptakami zawody (LATAJĄCY 
DYWAN) 
16. Żeby port odszukać, statkom było łatwiej, nocą do nich 
mruga, bardzo silnym światłem (LATARNIA MORSKA) 
17. Żelazną szosą koła go niosą, czerwone światło zatrzyma go 
łatwo (POCIĄG) 
18. Małe zwierzątko, ale sił ma wiele, by kopać w ziemi długie 
tunele (KRET) 
19. Wrócił zza morza, chodzi po błocie w czerwonych butach 
biały pan … (BOCIAN) 
20. Deszcz ze słońcem razem utkali, wiszący na niebie 
kolorowy szalik (TĘCZA) 
 

Zadania logopedyczne 

1.Unoszenie języka za górnymi zębami, na wałku dziąsłowym 
2. Malowanie kropek na podniebieniu 
3. Nabieranie powietrza do lewego oraz prawego policzka 
4.Kląskanie 
5. Mlaskanie 
6. Wysyłanie całusów 

Wiersz logopedyczny 

„Żuk do żuka” 
Rzecze żuk do żuka: 

„Czego pan tu szuka? - może pożywienia: 

rzepy, żołędzi, rzodkiewek,  

a może jarzębiny czerwonej?” 

„Nie, ja szukam narzeczonej”. 

 
“Szpak” 

Szedł po drodze szpak 

do szkoły się uczyć, 

i tak sobie śpiewał: 

szpu- szpu, 



szpa- szpa, 

szpo- szpo, 

szpe- szpe, 

szpi- szpi… 

Taki śmieszny szpak, 

co uczyć się chciał. 

 

Zabawy w kole 
Chocolate choco choco 
 

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
Mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz. Z serca 
proszę Cię całego, miej w opiece mnie małego, 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Pobłogosław Panie z wysokiego nieba, 
hej co by na tym stole nie zabrakło chleba. Amen  
Modlitwa po posiłku: 
Składamy Ci dzięki, wszechmogący Boże, za wszystkie Twoje 
dobrodziejstwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen  
Modlitwa na koniec dnia: 
Dzień się już skończył i noc się przybliża, klękam przed Tobą i 
robię znak krzyża 

Angielski 

Transport pojazdy 
Sport 
Powtórzenie Jedzenie 
Pory roku 
miesiące 

 
 

 
 


