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Ścieżka 

edukacyjna 

Moja miejscowość 
1. W mieście – budynki, zawody 
2. Na wsi – budynki, zawody 
2. Sprzątanie świata - „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. 
3. Mapa wakacyjnych podróży - projekt 

Cnota PORZĄDEK 

Święty Święty Tomasz Apostoł 

Bity obrazkowe 
Ryby słonowodne 

Zboża 

Bity czytania 
Imiona dzieci 

Zjawiska fizyczne 

Bity 
matematyczne 

Mnożenie przez 1 
Dzielenie przez 1 

Psychomotoryka 

Motoryka duża: 
1. Turlanie, czołganie, raczkowanie. 
2. Układy rytmiczno-ruchowe przy muzyce ćwiczące schemat ciała 
i kierunki w przestrzeni. 
3. Chodzenie stopa za stopą po równoważni. 
4. Podciąganie się na ławeczce, ruchy naprzemienne. 
5. Zabawy z wykorzystaniem chusty „Klanza”. 

Mała motoryka 

Motoryka mała: 
1. Rysowanie na dużych arkuszach papieru pod dyktando. 
2. Rysowanie po śladzie, kredkami, mazakami. 
3. Wyklejanie różnymi materiałami. 
4. Lepienie z plasteliny. 

Edukacja 
polonistyczna 

 a.) Przygotowanie do nauki pisania: 
1. Grafomotoryka. 
2. Pisanie liter po śladzie 
b.) Przygotowanie do nauki czytania: 
1. Powtórzenie paradygmatu 
z głoską: P, M, B, L.  Łączenie sylab. Tworzenie szeregów i sekwencji. 
2. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. 
3. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami. 

Edukacja 
matematyczna 

1. Orientacja przestrzenna. 
2. Rytmiczna organizacja czasu (dni tygodnia, miesiące, pory roku). 
3. Liczenie na konkretach i liczenie w pamięci w zakresie 20. 
4. Klasyfikacje przedmiotów ze względu na kształt, kolor, wielkość. 



Edukacja literacka Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci - Grzegorz Kasdepke 

Przysłowia Mieć muchy w nosie 

Związek 
frazeologiczny 

Od Adama i Ewy 

Werset z Pisma 
Świętego 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.Mk 12, 28–30 
 
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego. Mk 
12, 30–31 

 
Audycja 

muzyczna 
Beethoven- Oda do radości 
Johan Strauss- Niebieski Dunaj 

Wiersze 

Jesienią, jesienią 
sady się rumienią: 
czerwone jabłuszka 
pomiędzy zielenią.  
Czerwone jabłuszka, 
złociste gruszeczki, 
świecą się jak gwiazdy 
pomiędzy listeczki. 
- Pójdę ja się, pójdę 
pokłonić jabłoni, 
może mi jabłuszko 
w czapeczkę uroni!  
- Pójdę ja do gruszy, 
nastawię fartuszka, 
może w niego spadnie 
jaka śliczna gruszka! 
Jesienią, jesienią 
sady się rumienią; 
czerwone jabłuszka 
pomiędzy zielenią. 
(Konopnicka Maria) 
 
Już skończyły się wakacje 
Żegnaj morze,  góry,  las 
Do plecaka spakuj książki 
Już do szkoły przyszedł czas 
  



Szkoła pięknie odnowiona 
Szkolny dzwonek w uszach gra  
Każde dziecko uśmiechnięte  
Do nauki zapał ma.  
  
Trzeba się przyłożyć mocno 
Aby dobre stopnie mieć 
Uczyć i odrabiać lekcje 
Tylko musisz bardzo chcieć.  
  
Do widzenia ciepłe lato 
Do widzenia jasne słonko 
Do widzenia góry ,morze 
I pachnąca zielem łąko. 
  
Ale pewnie każdy  uczeń 
Cieszy  się  nie smuci 
Przecież ciepłe piękne lato 
Za rok znów  powróci.  
(H. Witalewska) 
 
 

Piosenki 

Piosenka o sprzątaniu domu - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&t=17s 
 
Studio Stodoła - Bo Na Wsi 
https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g 
 

Zagadki 

1. Bywa siwy, gniady, kary. Wozi ludzi i towary (KOŃ) 
2. Wszyscy na mnie spoglądają, gdy o schludny wygląd dbają (LUSTRO) 
3. We mnie, w tobie, w każdym z nas, puka równo raz po raz (SERCE) 
4. Gorące kule większe od słońca, wiszą wysoko, świecąc bez końca. Na 
nocnym niebie, z dala od miast, zobaczysz światła tysięcy … (GWIAZD) 
5. Przy bloku blok i ludzi tłum, uliczny ruch, dookoła szum i ciągle rośnie 
niczym ciasto – dom wielu ludzi czyli … (MIASTO) 
6. Wolno płynie, ma dwa brzegi. Gdy topnieją wiosną śniegi, z brzegów na 
pola ucieka. Czy już wiecie co to? (RZEKA) 
7. Kolorowy ten gagatek, fruwa z kwiatka wprost na kwiatek, pijąc nektar z 
nich co chwila, bo to przysmak dla … (MOTYLA) 
8. Wielki, silny niczym wół, groźny nie tylko dla pszczół. Lepiej, żebyś o tym 
wiedział, gdy spotkasz w lesie … (NIEDŹWIEDZIA) 
9. Grubasek z pyskiem jak pieczara, chodzić specjalnie się nie stara i zerka 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g


z wody albo z błota, ten afrykański … (HIPOPOTAM) 
10. W paszczy straszne zęby, gdy wypływa z głębin, ludziom rzednie mina 
na widok … (REKINA) 
11. Ssak ogromny pośród fal, wolno płynie sobie w dal i choć wcale nie je 
ryb, mówią o nim … (WIELORYB) 
12. Po sawannie sobie hasa, konik w biało – czarnych pasach i choć wkoło 
zwierząt nie brak, ludzie krzyczą: patrz! To … (ZEBRA) 
13. Na gałęziach wierzby wiosną, szare kulki sobie rosną. Czy to kotki? W 
każdym razie! To wierzbowe kwiaty – (BAZIE) 
14. Ledwo znikną śniegu łaty, spotkasz w górach pierwsze kwiaty, jak 
fioletowe obrusy, kwitną na łąkach … (KROKUSY) 
15. Dawnym zwyczajem, by rosły zboża, a zima poszła sobie do morza, 
topi się w rzece zimową pannę, słomianą kukłę, czyli … (MARZANNĘ) 
16. But na plaże, w kształcie łapki, który śmieszne klapie … (KLAPKI) 
17. Letni domek z materiału, możesz go rozłożyć śmiało, w lesie, w polu lub 
przy płocie, żeby spędzić dzień w … (NAMIOCIE) 
18. Kiedy ruszasz na wycieczkę, zostaw w domu torbę, teczkę i wygodnie 
chodź po szlakach, kładąc rzeczy do … (PLECAKA) 
19. Zielone jeże lecą na ziemię, w każdym brązowa kuleczka drzemie, gdy 
masz ich koszyk w parku zebrany, zmienisz w ludziki małe … (KASZTANY) 
20. Miejsce, gdzie na kartkach tkwi rok i wszystkie jego dni, jeśli daty nie 
pamiętasz, to przypomni Ci … (KALENDARZ) 

Zadania 
logopedyczne 

1.Podnoszenie języka na wałek dziąsłowy i opuszczanie za dolne zęby 
2.  Malowanie kropek za pomocą języka na podniebieniu 
3.Kląskanie 
4. Wysyłanie całusków 
5.Mlaskanie 
6. Naprzemienne wymawianie u - i. 

Wiersz 
logopedyczny 

Rzecze żuk do żuka: 
"czego pan tu szuka? - może pożywienia: 
rzepy, żołędzi, rzodkiewek, a może jarzębiny czerwonej? 
"Nie ja szukam narzeczonej." 

Zabawy w kole 
 Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi “znajdź coś czerwonego i 
okrągłego” i dziecko, które coś znalazło podnosi rękę, nauczyciel wybiera 
ochotnika. 

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego, 
chcę dziś dobrze czynić i unikać złego. 
Amen 
 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Pobołogosław Panie nas i te dary, które z Twojej świętej dobroci spożywać 
będziemy, 
Przez Chrystusa Pana naszego, Amen 
 



Modlitwa po posiłku: 
Panie, który karmisz wszystko co żyje,  
zachowaj w Twojej miłości nas,  
którzy spożywaliśmy z tego stołu. Amen. 
 
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Za Twe łaski dziękujemy, 
Które serce Twoje dało; 
W dani dusze Ci niesiemy, 
By nas serce Twe kochało. 
 

Angielski  

 
 

Zgodne z podstawą programową 
 
Zatwierdzam do realizacji  
 
 
……………………………………... 
 
 


