
Odkrywcy 
Marzec 2020 

Ścieżka edukacyjna „Wiosna, ach to Ty!” 

1.Zwiastuny wiosny – fauna i flora. 

2. Kwiaty wiosenne. 

3. Sadzimy kwiaty. 
Zima 
1. Sporty zimowe. 
2. Zwierzęta w zimie. 
Dzień zespołu Downa 

Nawyki Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach, które sam potrafię już zrobić. 

Praca: Siedzę prosto przy stoliku. 

Autonomia: Pilnuję porządku w szatni w swojej półce. 

Przysłowie tydzień I: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” 

tydzień II: „W marcu jak w garncu” 

Bity obrazkowe - zioła w kuchni 

- znane budowle w Polsce 

Bity czytania - zjawiska fizyczne 

- najdziwniejsze rośliny świata 

Bity matematyczne - liczby (21-30) 

- liczby (31-40) 

Psychomotoryka 1. Podskoki obunóż. 

2. Chodzenie na równoważni. 

3.Slalom na czworakach. 

4.Chód z krzyżowaniem nóg. 

5.”Wiatraki” (kręcenie się na pośladkach wokół własnej osi). 

6.Rzut do celu. 

Edukacja polonistyczna 1. Ćwiczenia utrwalające  poznane samogłoski  
2.Wzór sensoryczny  
3.Kreślenie wzorów grafomotorycznych 
na tablicy. 
4.Słuchanie opowiadań. 
5.Kreślenie wzorów po śladzie, wyklejanie. 
 

Edukacja matematyczna 1. Poznanie cyfry 6. 

2.Liczenie od 1 do 10 na konkretach. 



3.Ćwiczenia w celu utrwalenia cyfry (pisanie cyfry paluszkiem po śladzie, 

wyklejanie z plasteliny) 

4.Rytmiczna organizacja czasu. 

5.Klasyfikacja w pary – podobieństwa. 

6.Historyjki 3 elementowe. 

7. Tworzenie obrazków z poznanych figur 

geometrycznych. 

Edukacja literacka Mam Zespół Downa- Helena Kraljic  

Jabłonka Eli- Catarina Kruusval  

Zagadki 1. Co wyrasta mu na grzbiecie? Wielkie garby tam znajdziecie, w nich 

zapasy swe gromadzi i brak wody mu nie wadzi (WIELBŁĄD) 

2. Borowiki, rydze, kurki lub kozaki, różne są ich kształty, kolory i smaki, 

nóżkę i kapelusz na niej z rondem mają, po deszczu, gdy ciepło, wnet się 

pojawiają (GRZYBY) 

3. Może być w budynku albo i na dworze, każdy kto potrafi, jeździć po nim 

może, co dzieci do jazdy na nogi wkładają? Łyżwy w nich szybko się ślizgają 

(LODOWISKO) 

4. Gdy się boi, ciało małe, zwija szybko w kulę całe, liście, które z drzew 

spadają, w zimie mu schronienie dają (JEŻ) 

5. Na jakie to święta pisanki robimy, pieczemy mazurki i koszyk święcimy? 

6. Zza chmurki się wychyla i na wszystkich zerka, bawić się gdy świeci to 

przyjemność wielka (SŁOŃCE) 

7. Stoi i przeżuwa trawę tam na łące, niedaleko. Dzięki niej mamy 

śmietankę,masło, serek oraz mleko (KROWA) 

8. Tu wygryzie dziurkę,tam na serek czyha. Kiedy widzi kota,do swej norki 

czmycha (MYSZKA) 

9. Ruda kitka, bystre oczka, na uszach frędzelki. Jest szczęśliwa, gdy ma w 

łapkach orzeszek niewielki (WIEWIÓRKA) 

10. Ma żółtą skórkę, drobnych pestek kilka. Gdy ją poliżesz – kwaśna będzie 

minka! (CYTRYNA) 

11. Idziesz do niego, gdy źle się czujesz i gardło swoje mu pokazujesz, a on 

fachowym okiem ocenia co w stanie zdrowia twoim się zmienia (LEKARZ) 



12. Można by powiedzieć o niej, że jest całkiem zwykłym koniem, lecz od 

pyska do ogona jest paskami przystrojona (ZEBRA) 

13. Przyjacielem jest człowieka, lubi, gdy się go głaszcze, szczeka i jest 

wesół, gdy nad ranem na spacerek idzie z panem (PIES) 

14. Chociaż igły ma ten zwierzak, szyć niczego nie zamierza, futro z igieł, 

jego zdaniem to najlepsze jest ubranie (JEŻ) 

15. Latem w szafie gdzieś się kryje, pośród ciepłej twej odzieży, żeby zimą 

twoją szyję opatulić jak należy (SZALIK) 

16. Na te buty zawsze moda, gdy deszczowa jest pogoda i gdy po ulewie 

dużej na ulicach są kałuże (KALOSZE) 

17. Grać w orkiestrze nie zamierza ten ogromnie ciężki zwierzak, chociaż w 

całym świecie słynie z trąby swej olbrzymiej (SŁOŃ) 

18. Można bawić się nią ładnie lecz tych zabaw taki skutek, że gdy ona w 

bramkę wpadnie, jednym radość, drugim smutek (PIŁKA) 

19. Od stacji do stacji po szynach on pędzi, towary i ludzi dowożąc tam 

wszędzie, gdzie są zbudowane perony i tory, gdzie mosty, tunele i gdzie 

semafory (POCIĄG) 

20. One stoją zwykle tuż przed skrzyżowaniem, bardzo ważne są i trzeba 

patrzeć na nie, gdy czerwone świeci, przejście wzbronione, musisz czekać 

aż zapali się zielone (ŚWIATŁA) 

Zadania logopedyczne 1. Nic nie powiem – mocne zaciśniecie rozciągniętych warg. 

2. Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry, smutna           

mina: wargi złączone, kąciki opuszczone w dół. 

3. Naprzemienne wymawianie „ i – u”. 

4. „Lokomotywa” – wdech i na przemian wydech powietrza raz prawym, raz           

lewym kącikiem ust. 

5. Dziecko siedzi ze skrzyżowanymi nogami: wdech z uniesieniem ramion,         

wydech z opuszczeniem ramion (ćw. w poz. siedz. i klęczącej). 

6. Spotkaliśmy kosmitę i uczymy się jego języka. A brzmi on tak:  

 u-i-u-i...  

 o-i-o-i... 

 ła, ła, ła, ła… 



Wierszyk logopedyczny Wiśnie 
Wi- wi, wi, kwaśne wiśnie 

mama chyba mi wyciśnie, 

iwi- iwi- iwi, 

i zielone kiwi, 

owie- owie- owie, 

gdy jej tylko powiem. 

Audycja muzyczna Franz Schubert- Ave Maria 

Nikolay Romsky Korsakov- Scheherezade 

Zabawa Lisek Łakomczuszek 

Wiersze Książeczka- L. Krzemieniecka 

W książeczce płynie rzeczka 

w książce szumi las, 

w prześlicznych tych książeczkach 

tysiące przygód masz. 

Więc kochaj i nie marnuj książki 

i kartek nie wyrywaj też. 

Najpierw dobrze umyj ręce 

a potem książkę bierz. 

 

J. Hausman-Wiosenka 

Przyszła wiosenka, z kwiatów wonią miłą, 

Przeprosiła zimę, że jej rok nie było. 

Błękitnymi oczami spojrzała do góry, 

Przeprosiła słonko za zimowe chmury. 

Przeprosiła pola za zimowe śniegi, 

Wypełniła sobą cały świat po brzegi. 

Piosenki Wiosna wiosenka- Ola Kopacz 

Wiosna wiosenka 

w mym sercu piosenka 

Przychodzi po zimie 

ożywia świat. 



Świeżym powiewem 

słońca iskrzeniem. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

Ref. 

Wiosna wiosna tak piękna, radosna 

Słoneczna, pachnąca 

Przyrodą kwitnąca 

Wiosna wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 

 

Gdy deszczyk zaskoczy 

Otwórz swe oczy 

tęczą na niebie 

Namaluj szlak 

Ptaki wracają, głośno śpiewają,. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 
Gdy na morzu 

Gdy na morzu, wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest \x2 

Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie kołysze się. 

Gdy na morzu, wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. 

 

Motoryka mała 1.Zabawy paluszkowe. 

2.Malowanie farbami na dużych arkuszach.  

3.Wydzieranie, naklejanie. 

4.Cięcie plasteliny. 

5.Kreślenie po śladzie. 

6.Rysowanie z użyciem szablonów. 

7.Malowanie gąbką. 

8. Odrysowywanie kształtów 



9. Origami płaskie. 

Święty  Św.Marek 

Modlitwa Rano: 
Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdrowie dla moich najbliższych proszę. 

Przed posiłkiem: 
Pobłogosław Panie ten posiłek, 

Który daje życiodajną siłę 

Po posiłku: 
Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci 

Chwalimy Ciebie Boże. 

 

Na zakończenie: 

Tobie Boże sercem się oddaję,  

Coraz lepszym niech się staję. 

J. angielski  

 

 

 


