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Ścieżka edukacyjna W pracowni artysty 
Muzyka 
1. Muzyka wokół nas 
2. Cicho – głośno, wolno – szybko rytmy w muzyce 
3. Instrumenty muzyczne 
4. Tańce przy muzyce (integracyjne) 
 Ojczyzno ma 
Święto Niepodległości 
1. Dzień Wszystkich Świętych. 
2.Polska- mój dom. 
3.Godło i flaga Polski. 
4. Hymn Polski. 

Nawyki Socjalizacja:Czekam cierpliwie na swoją kolej. 
Praca:Staram się zostawiać czysty stolik po posiłku. 

Autonomia:Pamiętam o wycieraniu nosa w chusteczkę. 

Przysłowie tydzień I: ,,Dla chcącego nic trudnego" 
tydzień II: ,,Pieniądze szczęścia nie dają" 

Bity obrazkowe rodzaje chmur 
kolory 

Bity czytania teatr 
warzywa 

Bity matematyczne kropki (41-50) 
kropki (51-60) 

Psychomotoryka Motoryka duża 
1.Raczkowanie do tyłu 
2.Chodzenie z przedmiotem na głowie po wyznaczonej linii 
3. Turlanie 

Edukacja polonistyczna 1. Zapoznanie się z samogłoską I metoda symultaniczno – sekwencyjna wg Jagody            
Cieszyńskiej. 
2.Kreślenie wzorów po śladzie, pisanie w kaszy. 
3.Słuchanie opowiadań. 

Edukacja matematyczna 1. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. 
2. Liczenie od 1 do 10 na konkretach. 
3.Ćwiczenia w celu utrwalenia cyfry (pisanie cyfry paluszkiem po śladzie, pisanie w kaszy). 
4. Figura geometryczna – prostokąt. Klasyfikacja figur geometrycznych ze względu na kolor,            
kształt i wielkość. 
5. Orientacja przestrzenna. 
6. Poznanie cyfry 3. 
7. Rozpoznawanie kolorów - żółty. 
8. Rytmy. 

Edukacja literacka Tupcio Chrupcio - Reguły są ważne. 
Franklin, wielka księga przedszkolaka. 

Audycja muzyczna Vivaldi Concerto for 2 Mandolines - I Allegro 
Czajkowski Piotr 
Dziadek do orzechów Chocolate: Spanish Dance 



Wiersze Polak mały - Władysław Bełza 
Sio zarazki 

Piosenki Bóg jest tu! 
Jestem Polakiem - Niezwykłe Lekcje Rytmiki 

Motoryka mała 1.Zabawy paluszkowe 
2.Malowanie, wydzieranie, naklejanie, lepienie z 
plasteliny, pisanie w kaszy. 
4.Rysowanie. 
5.Nawlekanie korali. 
6.Kreślenie linii pionowych i poziomych. 
7.Rysowanie okręgów i spirali w obu kierunkach. 
8. Zabawy z cieczą. 

Modlitwa Rano: 
Anioł Stróż niech broni mnie, 
Od wszystkiego co jest złe. 

Przed posiłkiem: 
Pobłogosław Panie, z wysokiego nieba. 
co by na tym stole nie zabrakło chleba, 

Po posiłku: 
Chwała Tobie, cześć i dzięki, 

za  posiłek z Twojej ręki. 
Na zakończenie: 
Dziękuję Ci, Panie, że prowadziłeś mnie i byłeś przy mnie przez cały ten dzień. 

Święty  Św. Filip Apostoł 

 

Język angielski Moja rodzina 
Zwierzęta w zoo 
Jedzenie warzywa 

 

 
 


