
 

  

 

 

 

 

 

Ścieżka edukacyjna 

 Ojczyzno ma. 

1. Józef Piłsudski 
2. Dzień Niepodległości 
3. Rozbiory Polski 
4. Tradycja Marszu Niepodległości 
5. Jesień  

Cnota  WSPÓŁPRACA 

Zadania  tygodnia 

Dbam o dobrą atmosferę w klasie. 

Staram się pracować ze wszystkimi. 

Umiem pożyczać innym swoje rzeczy. 

Zachęcam innych do wspólnej zabawy i nauki 

Nawyk pobożności   Modlę się za wstawiennictwem swojego świętego patrona. 

Święty  Św. Filip Apostoł 

Bity obrazkowe 
Pisarze XX w.  

Instrumenty dęte 

Bity czytania 
Jednostki pływające 

Zimowe dyscypliny olimpijskie cz. 2 

Bity matematyczne 
Mnożenie przez 3 

Dzielenie przez 3 

Psychomotoryka 

1. Klaskanie naprzemienne w pozycji siedzącej i stojącej. 
2. Raczkowanie przodem i tyłem, czołganie, turlanie.  
3. Chodzenie z woreczkiem na głowie po wyznaczonej linii, ćwiczenia z wykorzystaniem 
hula-hop. 
4. „Chód Pinokia”, „Skoki kangura”. 

Mała motoryka 
1. Zamalowywanie dużych powierzchni farbami. 
2. Rysowanie po śladzie. 
3. Cięcie po narysowanych liniach. 
4. Wodzenie palcem po wzorze sensomotorycznym. 

Edukacja 
polonistyczna 

a.) Przygotowanie do nauki pisania: 

1.Grafomotoryka. 
2. Pisanie liter: l, m, p, u. 
b.) Przygotowanie do nauki czytania: 
1. Powtórzenie paradygmatów  
z głoska T i D. Łączenie sylab. Tworzenie szeregów i sekwencji. 
2. Wyklaskiwanie i liczenie sylab. 
3. Wypowiadanie się na forum grupy. 

Edukacja 
matematyczna 

1. Wyznaczanie wyników dodawania na konkretach w zakresie 10. 

2. Przewidywanie następstw – przyczyna i skutek. 

3. Układanie i rozwiązywanie prostych zadań. 



 

 

 

 

 

4. Orientacja na kartce papieru 

Edukacja literacka 
Marcin Pałasz “Wszystko zaczyna się od marzeń” 

“Wielka podróż” José María Sánchez Silva 

Przysłowie    Milcz o drugich, a patrz siebie, będzie święty człowiek z ciebie. 

Związek 
frazeologiczny 

 Oddać coś za miskę soczewicy  

Werset z Pisma 
Świętego 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.        Mt 5, 8 

Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z 
radością za was wszystkich                                        Flp 1, 3-6 

Audycja muzyczna  Vivaldi Concerto for 2 Mandolines - I Allegro  

Czajkowski Piotr Dziadek do orzechów Chocolate: Spanish Dance 

Wiersze 

 “Jedenasty Listopada” -  Michał Jankowiak   

                        Jest w kalendarzu data, 

Wspominał o niej tata, 

Biała, czysta jak miłość, 

Jak miłość do Ojczyzny... 

Czerwona niczym krew, 

Polskiego mężczyzny. 

Jest taki dzień na Świecie, 

I pewnie już to wiecie, 

W tym dniu Orzełek Biały, 

Uwolnił nasz Kraj cały, 

Na koniu z szablą w dłoni, 

Zaborcę z Polski zgonił. 

Jest takie święto, 

Mówił mi tata. 

Że Polska znów; 

Na mapach Świata, 

A święto to wypada, 

Jedenastego listopada. 



 

“ Wszyscy dla wszystkich “ Julian Tuwim  

Wszyscy dla wszystkich 

Murarz domy buduje, 

Krawiec szyje ubrania, 

Ale gdzieżby co uszył, 

Gdyby nie miał mieszkania? 

 

A i murarz by przecie 

Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni 

I fartucha nie uszył. 

 

Piekarz musi mieć buty, 

Więc do szewca iść trzeba, 

No, a gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba. 

 

Tak dla wspólnej korzyści 

I dla dobra wspólnego 

Wszyscy muszą pracować, 

Mój maleńki kolego. 

 

 

Piosenki 
“Legiony” - Januariusz Bizoń 

“Osiem błogosławieństw” - Arka Noego 

Zagadki 

1. W spadku go młynarczyk dostał, dzięki niemu księciem został. Zwierzak z workiem wielkim 
chodził, sprytnie wszystkich za nos wodził (KOT W BUTACH) 
2. Mecz na korcie się rozgrywa, pot po czołach graczy spływa, gdy podają piłkę małą, w serw 
wkładają siłę całą (TENIS) 
3. Prezent często dla nas mają i co zawsze nam składają? To życzenia przygód wielkich i 
spełnienia marzeń wszelkich (GOŚCIE) 
4. Kwitnie wiosną oraz latem niepozornym żółtym kwiatem. Gdy przekwitnie, główkę białą ma 
jak kulę z nasion całą (MLECZ) 
5. Wróżka na bal ją raz wyprawiła, a ona w pośpiechu bucik swój zgubiła. Co zrobił książę, kiedy 
ją odnalazł? O rękę dziewczyny poprosił zaraz (KOPCIUSZEK) 



 

6. Jaś i Małgosia jej się wymknęli, bo zostać u niej wcale nie chcieli. A co nosiła – kto wie, niech 
powie, kaptur zazwyczaj miała na głowie (CZAROWNICA) 
7. Kiedy przyjdzie ci ochota, wybierz tango lub fokstrota. Możesz pląsać na parkiecie – czy to 
solo czy w duecie (TANIEC) 
8. Na szczyt wiodą różne szlaki, często krążą nad nim ptaki. Czasem na dół strumień spływa, 
zima szybciej tu przybywa (GÓRY) 
9. Dźwięk wydają jak grzechotka, a dlaczego? Spójrz do środka. Znajdziesz tam nasionka małe, 
jak kropeczki, czarne całe (MAKÓWKA) 
10. Na słodkości kto jest łasy, chce spróbować pysznej masy. Co to jest? To coś słodkiego lub też 
kwaskowatego (KREM) 
11. Zimą równo zaorane, wiosną, latem jest obsiane złotym zbożem, warzywami – burakami, 
ziemniakami (POLE) 
12. Gdy poluje, lata nisko, by na ziemi widzieć wszystko. A czy wiesz, gdzie w lesie żyje? Zwykle 
się w swej dziupli kryje (SOWA) 
13. Koc na trawie się rozkłada i wygodnie na nim siada. Z kolegami czy z rodziną, wspólnie 
chwile błogo miną (PIKNIK) 
14. Od chmur szarych, wielkich niebo pociemniało, groźnie i donośnie w oddali zagrzmiało. 
Liście drzew szeleszczą – to wiatr mocno wieje, z chmur pociekły krople – nie kropi, lecz leje 
(BURZA) 
15. Kiedy grzmi, na niebie tworzą się zygzaki. Czy widziałeś kiedyś pośród chmur błysk taki? 
Grzmot donośny słychać najwyraźniej w ciszy, to jest coś, co burzy towarzyszy 
(BŁYSKAWICA) 
16. Na wystawach eksponaty ukazują różne światy, czasem lat tysiące mają, dawne czasy 
przedstawiają (MUZEUM) 
17. Ta dziewczynka, jak kciuk mała, męża żaby mieć nie chciała, motyl, rybki ją chroniły, przed 
ropuchą ocaliły (CALINECZKA) 
18. Śnieg otulił wszystkie w ogrodzie rabatki, wyrastają z niego pierwsze barwne kwiatki. Rosną 
pojedynczo lub licznie, w szeregu, wychylają główki z grubej warstwy śniegu (KROKUSY) 
19. Kiedy tylko mrok nastanie, rozpoczyna polowanie, głównie dżdżownic poszukuje, owoc 
również mu posmakuje (BORSUK) 
20. Zawodnika biały strój, ma kimona prosty krój. Co zdobywa każdy as? Oczywiście czarny pas! 
(KARATE) 

Zadania logopedyczne 

Ciekawski język – język chce dotknąć do nosa, dotyka górnej wargi i górnych zębów – 

naprzemiennie, następnie zagląda do gardła (kilkakrotnie powtarzamy to ćwiczenie) 

Liczenie górnych ząbków – czubek języka dotyka po kolei wszystkich ząbków na górze (ważne 

aby buzia była otwarta) 

Muchomorek – rysujemy kropki czubkiem języka na podniebieniu 

Śrubokręt – język jest śrubokrętem, który wkręca śrubkę do sufitu w buzi 

Język alpinista – język wspina się coraz wyżej- od górnych ząbków w kierunku gardła 

Schody – pierwszy schodek jest tuż za zębami, drugi na wałku dziąsłowym, trzeci na 

podniebieniu 

Pędzelek – język maluje sufit w buzi (podniebienie) 

Piłka – język udaje piłkę, odbija się od podłogi i od sufitu (od dna jamy ustnej i od podniebienia) 



 

 

Wiersz logopedyczny 

Bożenka mała żółwika miała. 
Ten żółwik rzadki wciąż wąchał kwiatki. 
Różowe róże, żonkile duże,  
lewkonie żółte, fiołki, piwonie. 

Zabawy w kole  “Wszyscy którzy …” 

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
Anioł Stróż niech broni mnie 
Od wszystkiego, co jest złe. Amen 
 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Niechaj wszyscy głodni znajdą pożywienie, 
a ci, co odeszli, osiągną zbawienie. Amen. 
 
Modlitwa po posiłku: 
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki.                                     
Dobry Boże dzięki masz za to, co spożywać dasz. Amen. 
 
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Za dom nasz ciepły, za chwile radości. 
Niech w nim na zawsze pokój Twój zagości. Amen. 

Angielski 
Wild animals, Food vegetables. 

Songs: Lest’s go to the zoo, I can do it 

 
 

 
 
 


