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Ścieżka 

edukacyjna 

 
„Ojczyzna ma” 
 Święto Niepodległości 
1.Sławni Polacy 
2. Miasta w Polsce 
3. Wisła 
4. Strój góralski i gwara w Polsce 
5. Co to jest Unia Europejska 
 
„W pracowni artysty” 
 Teatr 
1.Teatr. 
2.Drama i małe formy teatralne. 
3.Zabawa w teatr 
4. Jesteśmy aktorami- ćwiczenia dykcji 
 

Nawyki 
Socjalizacja: Słucham uważnie innych i cierpliwie czekam na swoją kolej. 
Praca: Po skończonej pracy odkładam przybory na miejsce. 
Autonomia: Przed wejściem do przedszkola/domu wycieram dokładnie 
buty 

Święty Święty Albert Wielki 

Bity obrazkowe Poczet władców Polski 
Sanktuaria w Polsce 

Bity czytania Wielcy malarze 
Tradycyjne polskie potrawy 

Bity 
matematyczne 

Odejmowanie z 3 
Dodawanie z 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”, przewrót w przód 

Mała motoryka 

1.Lepienie z plasteliny.  
2.Zamalowywanie dużych powierzchni farbami.  
3.Rysowanie po śladzie.  
4.Cięcie po narysowanych liniach.  
5.Wodzenie palcem po wzorze sensomotorycznym. 
6.Origami płaskie. 

Edukacja 
polonistyczna 

Przygotowanie do nauki pisania. 
1. Wypełnianie obrazków konturowych. 
2. Kreślenie wzorów po śladzie.  
3.Grafomotoryka. 
 
Przygotowanie do nauki czytania. 
1.Powtórzenie  paradygmatów z głoską B i L. Łączenie sylab. Tworzenie 



szeregów i sekwencji. 
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów. 
3.Układanie historyjek obrazkowych, bajek, wierszy. 
4.Wyklaskiwanie i liczenie sylab. 
5.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.  
6.Wytupywanie i liczenie wyrazów w zdaniu. 
 

Edukacja 
matematyczna 

1.Układanie obrazków według wzoru. 
2.Znaki +, -, = 
3.Wyznaczanie wyników dodawania na konkretach w zakresie 10. 
4.Przeliczanie w zakresie do 15. 
5.Przewidywanie następstw – przyczyna i skutek. 
6. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. 
7. Orientacja na kartce papieru. 
8.Rozpoznawanie cyfr 1-9. 
 

Edukacja literacka Paweł Beręsewicz - ,,Czy wojna jest dla dziewczyn? 
Nika Jaworowska – Duchlińska – Z duchem (do) teatru. 

Przysłowia 
„Dla chcącego nic trudnego” 
„Pieniądze szczęścia nie dają” 

Werset z Pisma 
Świętego 

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 1 
P 5, 5b-7 
Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz, najpierw zastanów się, a 
dopiero potem udzielaj nagany. Syr 11, 7-10 

Audycja 
muzyczna 

 Beethoven - Sonate in D major, op. 10 nr 3 - cz. 3 - Menuetto. Allegro 
Johan Strauss Pizzicato Polka 

Wiersze 

Włodzimierz Domeradzki - ,,Ojczyzna” 
Wszystko dokoła: 
dom i przedszkole, 
fabryczne dymy, 
żelazna kolej... 
Kwiaty przy oknie, 
klon koło bramy, 
słoneczny uśmiech 
kochanej mamy... 
I las, co cieniem 
dzieci zaprasza- 
wszystko to Polska, 
Ojczyzna nasza!  

 
Joanna Kulmowa – Po co jest teatr? 
Ta drabina to schody do nieba, 
a ta miska pod schodami to księżyc. 
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 



a z garnków są hełmy rycerzy. 
To jest teatr, a teatr jest po to. 
Żeby wszystko było inne niż dotąd. 
Żeby iść do domu w zamyśleniu, 
w zachwycie. 
 

Piosenki 

Arka Noego – To się dzisiaj stanie! 

Ma czternaście lat 
Bogu mówi tak 
mówi tak. 
Ma urodzić Go 
na Anioła znak 
nie wie jak. 
Nie potrzeba słów  
wszystko sprawi Duch 
Święty Duch. 
Ma czternaście lat  
Bogu mówi tak 
mówi tak. 
 
Ref.2x To jest zwiastowanie halo , halo. 
To się dzisiaj stanie halo , halo. 
 
Nie potrzeba słów  
wszystko sprawi Duch, 
Święty Duch. 
Nie potrzeba słów 
wszystko sprawi Duch  
Święty Duch 
Święty Duch. 
 
 
Józef o tym wie 
widział to we śnie  
jak we śnie. 
Wstaje nowy dzień 
Pan Bóg rodzi się  
rodzi się.  

Historia Polski - Niezwykłe Lekcje Rytmiki  
Tutaj, tutaj, tu jest nasz kraj. 
Ponad tysiąc lat Polska ma. 
Tutaj, tutaj, tutaj nasz znak, 
Orzeł dumny i piękny ptak. 
 
Najpierw przybył tu Lech, 



A z nim braci przybyło dwóch. 
Jeden miał na imię Czech, 
Drugi z nich miał na imię Rus. 
Jak pięknie tu, 
Głośno nagle zawołał Lech. 
Założę gniazdo dziś już, 
Tutaj będzie państwo me. 
 
Po nim Popiel i Piast, 
Miasto Kraków założył Krak. 
Mieszko ochrzcił swój kraj. 
On wiarę jedną nam dał. 
I od tego dnia, 
Wszyscy chcieli zgodnie tu żyć. 
Być jak siostra i brat, 
Wspólny znak połączył ich. 
 

Zagadki 

1. Szorstką nosi sierść na grzbiecie. Gdzie się kąpie? Nie zgadniecie! 
Kiedy najdzie go ochota, robi sobie kąpiel z błota (DZIK) 
2. Gdy nastanie zimy czas, czar odkryjesz górskich tras. Kiedy przypniesz 
coś do nóg, zjechać z górki będziesz mógł (NARTY) 
3. Mocnym dziobem w drzewa stuka, pożywienia w korze szuka. Czym się 
żywi? – owadami, maleńkimi szkodnikami (DZIĘCIOŁ) 
4. Wiecie co się zbliża, kiedy rozkwitają? To początek wiosny wszystkim 
oznajmiają. Choć to delikatne, mrozu się nie boją, drobnymi kwiatami 
pięknie ogród stroją (KROKUSY) 
5. Korytarze ma w swej norze, intruz się w niej zgubić może. Jak rozpoznać 
go? Kto powie? Pręgi czarne ma na głowie (BORSUK) 
6. Po japońsku głośno krzyczy, kto na macie walkę ćwiczy. Wymachuje 
ręką, nogą – tak, że inni bać się mogą (KARATE) 
7. Delikatna jest, płochliwa, do ucieczki w mig się zrywa i rozgląda się 
dokoła, gdy ją ktoś głośno zawoła (SARENKA) 
8. Możesz dać je osobiście albo wysłać, oczywiście. Jak listonosz je 
przyniesie? Znajdzie wszystkich po adresie! (ZAPROSZENIE) 
9. Czasem okiem groźnie łypie, syczy, gęga, dziobem szczypie. Wielki 
kuper, krótkie nóżki ma, jak siostry jej – kaczuszki (GĘŚ) 
10. Zamieszkują gęsty las, brody mają aż po pas. Coś na głowę zakładają? 
Tak, czerwone czapki mają (KRASNOLUDKI) 
11. Pomocnikiem jest rolnika, moc ogromną ma silnika. Dzięki temu, że ma 
koła, niemal wszędzie wjechać zdoła (TRAKTOR) 
12. Jego paszcza postrach budzi i u zwierząt i u ludzi. Czym ofiary swoje 
chwyta? Kłami i ostrymi pazurami! (TYGRYS) 
13. Dwie siostry na dole, para braci z boku, bez nich żaden narciarz nie 
zjedzie po stoku (NARTY I KIJE) 
14.Podłoga z wody – twarda jak kamień. Tańce i zawody urządza się na 
niej (ŚLIZGAWKA) 
15. Mydła i wody pilnie unika. Co weźmie do rąk, wszystko poplami. a jak 
takiego nazwać chłopczyka Ja wiem, nie powiem. Nazwijcie go sami 



 

 

 

(BRUDAS) 
16. Kiedy się rozlega, to pękają uszy. Spróbuj go uciszyć, nie próbuj 
zagłuszyć. (HAŁAS) 
17. W mojej nazwie kryję zwierzę, mama myje w nim talerze (ZLEW) 
18. Co to za złośnica, odpowiedzcie dzieci, poduszki, dywany bije, aż kurz 
leci. (TRZEPACZKA) 
19. Schowała się w tubie- używać jej lubię, a i mała szczotka chętnie się z 
nią spotka. (PASTA DO ZĘBÓW) 
20. Postawiona w kąt, chętnie łyka prąd. a gdy wody nabierze, to się kręci i 
pierze (PRALKA) 

Zadania 
logopedyczne 

1. Przesuwaj czubkiem języka po dolnych zębach od zewnątrz 
2. Przesuwaj czubkiem języka po górnych zębach od zewnątrz 
3. Przesuwaj czubkiem języka po podniebieniu 
4. Kląskaj jak konik 
5.Nadmij lewy policzek jak balonik 
6. Nadmij prawy policzek jak balonik 

Wiersz 
logopedyczny 

Lew przed Edkiem w knieję wieje,  
Edek tnie pnie i się śmieje. 
Mietek w kieszeń lejce bierze, 
Zenek pierze z Gienkiem pierze. 
Senny elf śnieg wiezie w lesie,  
Edmund drzewo w teren niesie, 
no a niedźwiedź wiersz rymuje. 
W księdze rymy odnajduje. 

Zabawa w kole 
 Kamień 

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
Dziękuję Ci, Boże, 
za miłość Twoją, 
za mamę, tatę, 
rodzinę moją. Amen. 
 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Pobłogosław nas i te wszystkie dary,                                                           
za które dzięki składamy bez miary.  
Modlitwa po posiłku: 
Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Ciebie Boże, Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen 
 
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Potężny Boże na niebieskim tronie,                                                               
Do Ciebie wznoszę błagalne me dłonie: 
   
Za dzień dzisiejszy, za dary Twej ręki 
Niosę Ci z głębi serca me dzięki. Amen. 
 



Język angielski 

Moja rodzina 
 
Zwierzęta w zoo 
 
Jedzenie warzywa 
 

 
 
 
 
 
 


