
Odkrywcy 
Wrzesień 2019 

Ścieżka edukacyjna   Ja – moje miejsce  
w przedszkolu. 
1.Adaptacja- poznajmy się 
2. Moja sala 
3. Ja - kim jestem? 
4.Ja- co czuję? 
5.Ja- czego pragnę? 
6.Ja- co mi wolno 
7. Ja- czego mi nie wolno 
Droga do przedszkola 
1. Mój dom 
2. Moja droga do przedszkola. 
 „Dla zdrowia witaminki” 
1. Owoce 
2.Witaminy 

Nawyki  Socjalizacja:  
Mówię „Dzień dobry” i „Do widzenia”. 
Praca:  
Przysuwam krzesełko do stolika. 
Autonomia:  
Sam zakładam i zdejmuję buty. 

Przysłowia  I tydzień : Nie wszystko złoto co się świeci. 
II tydzień: Skoro wrzesień to już jesień. 

Bity obrazkowe  Motyle świata. 
Rasy psów. 

Bity czytania  Imiona dzieci. 
Części ciała. 

Bity matematyczne  Kropki (1-10) 
Kropki ( 11-20) 

Psychomotoryka  Motoryka duża 
1.Turlanie. 
2.Czołganie. 
3. Układy rytmiczno-ruchowe przy muzyce, ćwiczące schemat ciała i kierunki w przestrzeni. 

Edukacja polonistyczna  1. Kreślenie wzorów grafomotorycznych na tablicy. 
1. Zapoznanie się z samogłoskami  A,  metoda symultaniczno – sekwencyjna wg Jagody 
Cieszyńskiej. 
3. Ćwiczenia utrwalające poznane samogłoski – dotykanie, wyklejanie, wodzenie po śladzie 
4. Ćwiczenia utrwalające poznane samogłoski - zabawy rytmiczno-ruchowe. 
5.Słuchanie opowiadań i wierszy. 

Edukacja matematyczna  1.Orientacja przestrzenna 
- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała 
- rozpatrywanie otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby (ćwiczenia z misiem) – pod, nad, za, 
przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz, 
2.Rytmiczna organizacja czasu (dzień/noc, pory roku, kalendarz, tydzień) 
3. Poznanie cyfry 1. 



Edukacja literacka  Zuzia idzie do przedszkola- Liane Schneider, Eva Wenzel- Burger 

Uśmiech dla Żabki - Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak 

Zagadki  ∙ Rośnie w ogrodzie, albo w polu I z tego właśnie słynie, że gdy ją zaczniesz krajać to łzy ci                                     
z oczu płyną (cebula)  

   
∙ Jesienią w sadzie dojrzało, Rumiane, okrągłe zapachniało Niedaleko od drzewa pada,                     

Każdy je z ochotą zjada. (jabłko)  
   

∙ Dobra gotowana, dobra i surowa Choć nie pomarańcza lecz pomarańczowa Kiedy za                       
zielony pochwycisz warkoczyk I pociągniesz mocno wnet z ziemi wyskoczy (marchewka)  

 
∙ Skórka fioletowa, miąższ pod nią złoty Smakuje wybornie, wszyscy wiemy o tym.                       

(śliwka)  
   

∙ Latem w ogrodzie wyrósł zielony, A zimą w beczce leży kiszony (ogórek)  
   

∙ Jesień z pełnym koszem w bramie sadu staje i z gruszy owoce nam rozdaje (gruszka)  
   

∙ Każdy z was odgadnie łatwo tę zagadkę, ma bielutki korzeń i zieloną natkę (pietruszka)  
  

∙ Co to za pani, w złocie, w czerwieni, Sady maluje, lasy przemieni, A gdy odejdzie gdzieś w                                 
obce kraje, Śnieżna zawieja po niej zostaje. (jesień)   

∙ Kolorowa i okrągła, skacze prawie tak jak zając. Chłopcy kopią ją po trawie, a 
dziewczynki podrzucają. (piłka)  

∙ Możesz z nich zbudować razem z kolegami kolorowy domek z dachem i z oknami.  
(klocki). 

∙ Skacze w parku po drzewach, żaden orzech nie jest dla niej trudny do zgryzienia.                           
(wiewiórka) 

∙ Gdy go odkręcę, umyję ręce. (kran) 
∙ Mają dwoje uszu, lecz nie słyszą wcale. Za to ciąć materiał umieją wspaniale. (nożyczki). 
∙ Znany jest z czystości. Znany jest z urody; wciąż się łapką myje, chociaż nie ma wody. ... ( 

kot) 
∙ Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, że gdy jest ciemna, może być deszcz. (chmura) 
∙ Co to za miesiąc, który niesie w sadach soczyste jabłka czerwone, a także pierwszy szkolny 

dzwonek? (wrzesień) 
∙ Jakie obuwie, do tego służy, żeby nóg nie moczyć w kałuży? (kalosze) 
∙ Bardzo proszę wszystkie dzieci, by rzucały do mnie śmieci. (kosz) 
∙ Każdy z nas ma jedno lub dwa. Zawsze nam bliskie, tkwi przed nazwiskiem. (imię) 
∙ Z niej w szkole i w domu nauczysz się wiele. Szanuj ją i kochaj, jest twym przyjacielem. 

(książka) 
∙ Dorośli i dzieci dobrze je znają, bo nitki i papier sprawnie przecinają (nożyczki) 

Zadania logopedyczne  ∙ ,,Całuski”- przesyłanie całusków, 
∙  Liczenie zębów górnych i dolnych, 
∙ Przesuwanie języka po podniebieniu, od przodu w tył jamy ustnej, 
∙ Chuchanie na ręce, 



∙ Wymawianie samogłosek a, o, u na długim wydechu, 
∙ W pozycji leżącej wdech nosem, wydech ustami przy jednoczesnym położeniu misia na 

klatce piersiowej dziecka. 
Wierszyk logopedyczny  Co słychać na wsi? 

Co słychać? Zależy - gdzie. 
Na łące słychać: Kle, kle! 
Na stawie: Kum, kum! 
Na polu: Ku - ku, ku - ku! 
Przed kurnikiem: Kukuryku! 
Ko - ko - ko - ko - ko! - w kurniku. 
Koło budy słychać: Hau, hau! 
A na progu: Miau... 
A co słychać w domu, 
Nie powiem nikomu! 

Audycja muzyczna  Beethoven- Oda do radości 
Johan Strauss- Niebieski Dunaj 

Wiersze  Szanujemy zabawki- Bożena Forma 
 
Kiedy skończy się zabawa 
miś na miejsce swoje siada. 
Klocki - hop do pojemnika, 
już bałagan szybko znika. 
 
Kredki pięknie zaostrzone 
spoglądają w kartek stronę.  
Książki stoją równo w rzędzie, 
i porządek u nas będzie. 
 
Przecież przedszkolacy mali 
pięknie w sali posprzątali. 
 
Wszystko robię sam – Bożena Forma 
 
Umiem ubrać buty, 
umiem też rysować, 
umiem przy obiedzie 
dobrze się zachować. 
 
Jestem przedszkolakiem 
dzielnym i wesołym, 
 lubię moją panią, dzieci i przedszkole. 

Piosenki  Mój dom 
 
1. Mój dom to dom rodzinny, gdzie wszyscy bliscy są, 



brat, siostra, mama, tata, to mój prawdziwy dom. 

  

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

  

2. Mój drugi dom - przedszkole, gdzie dzieci razem są, 

tu bawię się wesoło, to jest mój drugi dom. 

  

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

  

3. Mój dom to cała Polska, tam góry, rzeki są, 

tysiące miast i wiosek, to polskich dzieci dom. 

  

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest   mój dom. x 2 

 
Owocowe przysmaki 

Mamy dziś apetyt wielki 

na śliweczki słodkie, 

nazbieramy do koszyka, 

w sadzie za tym płotkiem. 

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala 

Jesień nam śliweczki da. / bis 

  

Już złociste gruszki błyszczą 

na wysokiej gruszy. 

Zaraz wpadną w nasze ręce, 

gdy wiatr je poruszy. 

  



Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala, 

Jesień nam gruszeczki da. / bis 

  

Na jabłoni ładnie rosną 

rumiane jabłuszka. 

Potrząśniemy gałązkami, 

spadną do fartuszka. 

Motoryka mała  1.Rysowanie na dużych arkuszach papieru, kolorowanie. 
2.Lepienie z plasteliny.   
3. Zabawy paluszkowe. 
4.Malowanie farbami na dużych arkuszach papieru. 
5. Cięcie nożyczkami. 
6. Nawlekanie. 
7. Przypinanie spinaczy. 

Modlitwa  Rano: 

Za noc, co minęła, 
za dary z Twej ręki 
chcemy Ci podziękować Boże Wielki. 

Przed posiłkiem: 

Panie Jezu nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. 

Po posiłku: 

Panie Jezu nasze słonko, dziękujemy za jedzonko. 

Na zakończenie: 

Za dzień dzisiejszy, za dary Twej ręki, Niosę Ci z głębi serca me dzięki. 

Język angielski   

Święci  Święty Andrzej Bobola 

 


