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Ścieżka edukacyjna 

1. Roraty 
2. Kalendarz adwentowy  
3. Tradycje świąteczne 
5. Orszak Trzech Króli 
6. Kartka Bożonarodzeniowa z zaproszeniem na Dzień Babci i 
Dziadka - projekt 

Cnota HOJNOŚĆ 

Hasła tygodniowe 

1. Dzielę się z innymi tym, co mam. 

2. Potrafię znaleźć czas dla innych 

- przygotowuje prezenty dla innych. 

3.Pomagam tym, którzy tego potrzebują. 

Nawyk pobożności przygotowuje się duchowo do Świąt Bożego Narodzenia  

Święty miesiąca Św. Kinga 

Bity obrazkowe Gatunki żab 
Ptaki 

Bity czytania Polscy poeci współcześni 
Letnie dyscypliny olimpijskie 

Bity matematyczne Mnożenie przez 4 
Dzielenie przez 4 

Psychomotoryka 

1. Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan i uderzaniem 

prawą ręką w lewe kolano i odwrotnie. 

2. Chodzenie po ławeczce przodem. 
3. Ćwiczenia z elementami rzutu, rzut do celu. 
4. Ćwiczenia z elementami skoku i podskoku. 
5. Turlanie nawzajem do siebie piłki. 

Edukacja polonistyczna 

a.)Przygotowanie do nauki pisania: 
1.Grafomotoryka. 
2. Kreślenie liter po śladzie 
3. Nauka zapisu litery y, l, p, t 
b.)Przygotowanie do nauki czytania: 
1. Powtórzenie paradygmatów  
z głoską  W, F, P, M, B, L, T i D. Łączenie sylab. Tworzenie 
szeregów i sekwencji. 
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów. 
3. Układanie wyrazów z wyciętych sylab. 

Edukacja 

matematyczna 

1. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. 
2. Układanie obrazków według wzorów. 
3. Uczymy się mierzenia długości za pomocą różnych metod. 
Porównywanie długości. Podstawowe jednostki pomiarowe. 
4. Mierzenie i porównywanie długości. Eksperymenty i zagadki – co 
jest dłuższe? Konkursy związane z mierzeniem. 



 

Edukacja literacka Dzieci z Lewkowca – Donata Dominik – Stawicka 
Boże Narodzenie z aniołkami – Iano Argto 

Przysłowie Miej serce i patrzaj w serce 

Związek frazeologiczny Wdowi grosz 

Fragment z Pisma 

Świętego 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni.  

Mt 5, 6 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Mt 5, 7 

Zagadki 

1. Zimą do paśnika w lesie, sianko jej leśniczy niesie. Co też lubi? Kto 
odgadnie? Jabłko, które w sadzie skradnie (SARENKA) 
2. Zaadresuj je do bliskich i przyjaciół swoich wszystkich. Pozdrów ich 
i w zdaniach kilku, napisz o swym wypoczynku (POCZTÓWKA) 
3. Dla zabawy ten w nich brodzi, kto w kaloszach sobie chodzi. Gdy 
padają krople duże, co się tworzy? (KAŁUŻE) 
4. Gdy świętujesz urodziny, ślesz je wcześniej do rodziny i przyjaciół 
swych ze szkoły, chcesz, by był ten dzień wesoły (ZAPROSZENIE) 
5. Puch swój gęsty, śnieżnobiały, myje sobie przez dzień cały. Co 
upadnie na podwórko? Z jej skrzydełka piękne piórko (GĘŚ) 
6. Gdzie go rolnik potrzebuje? W jakim miejscu nim kieruje? Jeździ, 
skręca i zawraca, na wsi w polu, gdzie jest praca! (TRAKTOR) 
7. Mała z chrząszczem spokrewniona, prawie cała jest czerwona. 
Bożą krówką nazywana – i przez dzieci uwielbiana (BIEDRONKA) 
8. Ciepłą wiosną oraz w lecie tuż przy kwiatach go znajdziecie. Swoją 
trąbkę w kwiaty wbija, słodki nektar z nich wypija (MOTYL) 
9. Co to za rycerz w słomianej zbroi, róże otula, w ogrodzie stoi? 
(CHOCHOŁ) 
10. Pięknie zdobią choinkę, są małe albo duże, okrągłe, delikatne i 
kruche w swej naturze (BOMBKI) 
11. Cztery nogi, piękne rogi a na szyi dzwonek, ciągnie sanie Mikołaja 
w wigilijny dzionek (RENIFER) 
12. Dzielimy się nim w wigilie, gdy pierwsza gwiazdka zaświeci, łamią 
się nim dziadkowie, rodzice i dzieci (OPŁATEK) 
13. Spogląda z wysoka, na kurki, na wannę, gdy go używasz, udaje 
fontannę. (PRYSZNIC) 
14. Śniegowe góry, po to usypane, aby się dobrze spadało z sanek. 
(ZASPY) 
15. Przy drzwiach sobie leżę i proszę cię szczerze: -Wytrzyj buty, nie 
żałuj trudu, a do domu nie wniesiesz brudu. (WYCIERACZKA) 
16. Zawsze jest nad nami, to płacze czasem deszczem, to śmieje się 
słońcem albo gwiazd tysiącem (NIEBO) 
17. Do suchej nitki moknie nieraz, gdy po kąpieli nim się 
wycierasz.(RĘCZNIK) 
18. Z czym w układzie występują? Jaki przybór prezentują? Obręcz, 
wstążka albo piłka do wyboru jest ich kilka (GIMNASTYCZKA) 

http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/1217,miej-serce-i-patrzaj-w-serce


 

 

 

 

 

19. Nikt z nas nie zaprzeczy, że w nim dużo zawsze rzeczy: obierki, 
odpadki, gruz i zwiędłe kwiatki. (ŚMIETNIK) 
20. Gdy je z ręki wypuścicie, wnet się znajdą przy suficie, gdzie na 
dworze poszybują? wzbić do nieba się spróbują! (BALONY) 

 

Zadania logopedyczne 

1. Powolne i długie wydmuchiwanie powietrza przez usta, np. balonik 

– nabieramy powietrza w policzki i powoli je wypuszczamy 

2. „lokomotywa” – wdech i na przemian wydech powietrza raz 
prawym, raz lewym policzkiem 
3. Schody – pierwszy schodek jest tuż za zębami, drugi na wałku 
dziąsłowym, trzeci na podniebieniu 
4. Śrubokręt – język jest śrubokrętem, który wkręca śrubkę do sufitu w 
buzi 
5. Próba wymawiania ciągu samogłoskowego: aou, aou… na jednym 
wydechu 
6. Wypowiadanie na jednym wydechu coraz dłuższych ciągów, np. 
liczenie do 20, wyliczanie dni tygodnia, nazw miesięcy. 

Wierszyk logopedyczny 

Dwa Zdanka – Agnieszka Nożyńska – Demianiuk 

W dół dolinki truchta Danka, 
Wtem przystaje na dwa zdanka. 
Danka z Tadkiem długo gada, 
- Da, da, da, da – odpowiada. 
- Biegnę dalej! – Potruchtała. 
Wtedy Teklę napotkała. 
Danka z Teklą długo gada, 
- Tra, ta, ta, ta – opowiada. 
- Tru, tu, tu, tu – dyrdymały, 
Z dwa tygodnie by tu stały! 
Danka – wszystko powiedziałam? 
Tak się dużo nabiegałam! 

Audycja muzyczna 
Fryderyk Chopin – Polonez A- dur Wojskowy  

Maurice Ravel- Jeux d'eau  

Wiersze 

 
Halina Golczowa “CHLEB MIŁOŚCI” 
 
A gdy zabłyśnie gwiazda 
W błękitnej dalekości. 
Będziemy z sobą dzielić 
Opłatek – chleb Miłości. 
 
A łamiąc okruch biały, 



 

Wśród nocy świętej ciszy, 
Niechaj się serca nasze 
Jak dzwony rozkołyszą. 
 
Oto już cud się spełnia, 
Już biją w niebo dzwony. 
O witajże nam, Jezu, 
W Betlejem narodzony. 
 
Rozwarły się niebiosa, 
Już kolęd płyną dźwięki: 
O witajże nam, witaj, 
Jezuniu malusieńki. 
 
Ty, któryś jest Miłością 
i Sercem tego świata, 
Zagarnij serca nasze 
I w Imię Swoje zbrataj. 
 
Niechaj zamilkną swary, 
Zawiści, ludzkie złości. 
Noc święta, wigilijna... 
Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI. 
 

Piosenki 

Nim nadejdzie święta noc- piosenka franciszkańska 

https://www.youtube.com/watch?v=11aPwqFfe2U  

Arka Noego- Przybieżeli do Betlejem pasterze 

https://www.youtube.com/watch?v=RqU00XhhRfk 

Motoryka mała 

1.Wydzieranie, malowanie, nawlekanie. 
2. Przygotowanie kartek świątecznych. 
3. Ćwiczenia relaksacyjne. 
4. Lepienie z masy solnej. 
 

Modlitwa 

Modlitwa poranna: 
W każdą noc i dzień- 
Cicho tak jak cień- 
Idziesz przy mnie tuż ,tuż  
Mój Przyjaciel i Stróż- 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Drogi Panie Jezu, 
siądź przy stole z nami, 
jak kiedyś siadałeś 
ze swymi uczniami. 
Modlitwa po posiłku: 
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki.  
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Do Ciebie, Boże, 
rączki podnoszę, 
o zdrowie mamy 
i taty proszę 

https://www.youtube.com/watch?v=11aPwqFfe2U


Zabawa w kole 

ślimak https://www.youtube.com/watch?v=Iyy7cSsFvtE 

W trawie, w czasie deszczu, chrapie ślimak zły. Ślimaku, pokaż rogi, 

dam ci sera na pierogi. Nie pokażę rogów, bo nakapie mi, na lewy 

róg i prawy, nie, nie wyjdę z mojej trawy. OPIS ZABAWY: Bawiący 

się stoją w kole i wykonują ruchy zgodne ze słowami piosenki. W 

trawie - pokazujemy rękoma trawę (przebieramy palcami dłoni przed 

sobą) w czasie deszczu - opuszczamy ręce z wysokości głowy w dół 

(przebieramy palcami pokazując kropelki deszczu) chrapie ślimak - 

przykładamy ręce do twarzy i składamy je jak do snu zły - 

wykonujemy klasyczny grymas twarzy (można przyłożyć dłonie 

zaciśnięte w pięści do policzków) pokaż rogi - przykładamy ręce do 

głowy i pokazujemy rogi (kilka razy zginamy i prostujemy palce 

wskazujące) dam ci sera na pierogi - klaszcząc, energicznie 

pocieramy dłoń o dłoń (lub wyciągamy palce wskazujące przed siebie 

i wykonujemy ruch jak przy graniu na bębenku) nie pokażę - 

wykonujemy głową gest zaprzeczenia (kręcimy głową na boki) rogów 

- pokazujemy rogi bo nakapie mi - pokazujemy kropelki deszczu 

(patrz wyżej) na lewy róg - pokazujemy lewy róg i prawy - 

pokazujemy prawy róg nie, nie wyjdę - wykonujemy głową gest 

zaprzeczenia (kręcimy głową na boki) z mojej trawy - pokazujemy 

rękoma trawę  

Język angielski Weather, Toys, Christmas, songs: snowflake, put on your shoes, 

Christmas carols 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Iyy7cSsFvtE

