
 

  Ścieżka edukacyjna 

1. Jak powstaje książka? 
2. Zawody moich Rodziców – projekt. 
3. Astronauta 
4. Pilot 
5. Budujemy pojazd kosmiczny 

Cnota OPTYMIZM 

Zadania  tygodnia 
1. W każdej sytuacji staram się odnaleźć dobro. 
2. Powstrzymuję się od narzekania 
3. Często się uśmiecham 
4. Dziękuję za to, co mam 

Nawyk pobożności  W czasie trwania Wielkiego Postu ofiarowuję Panu Jezusowi moje dobre uczynki. 

Święty Św. Tomasz z Akwinu 

Bity obrazkowe Piłki 
Mundury 

Bity czytania Wyrazy na literę “rz” 
państwa Ameryki Północnej  

Bity matematyczne Mnożenie przez 7 
Dzielenie przez 7 

Psychomotoryka 

Motoryka duża: 
1. Slalom na czworakach między przeszkodami. 
2. Skok w dal obunóż i na jednej nodze. 
3. Chód z krzyżowaniem nóg. 
4. Wiatraki, karuzela. 
5. Chodzenie po równoważni bokiem. 
6. Ruchy naprzemienne. 
7. Turlanie.  
8. Zawody drużynowe. 

Mała motoryka 

Motoryka mała: 
1. Zabawy paluszkowe, lepienie z plasteliny, rysowanie, malowanie, nawlekanie, klejenie. 
2. Przewlekanie sznurówek przez dziurki. 
3. Malowanie. 
4. Wydzieranie. 

Edukacja 
polonistyczna 

 a.)Przygotowanie do nauki pisania: 
Nauka pisania litery R i C.  
Grafomotoryka. 
b.)Przygotowanie do nauki czytania: 
1. Wprowadzenie paradygmatów  
z głoska SZ, Ż, RZ. Łączenie sylab. Tworzenie szeregów  
i sekwencji. 
2. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. 

Edukacja 
matematyczna 

1. Ważenie – pojęcia lekki/ciężki, co pływa/tonie. 
2. Wspólne konstruowanie wagi – doświadczenia. 
3. Rodzaje wag. 
4. Klasyfikacja co jest cięższe? Co jest lżejsze? 

Edukacja literacka Śmieciogród- Woldańska- Płocińska Aleksandra 
Dzieci z Bullerbyn- Astrid Lindgren (ciąg dalszy) 

Przysłowie Miarkuj się, byś nie przebrał miarki. 

Związek frazeologiczny Zakazany owoc. 

Werset z Pisma 
Świętego 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.J 
15,13 

1 

http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/1216,miarkuj-sie-bys-nie-przebral-miarki


 
 

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. Syr 4, 28 

Audycja muzyczna Franz Schubert- Ave Maria  
Nikolay Romsky Korsakov- Scheherezade  

Wiersze “Telefony alarmowe” 

Piosenki 
Ciocia Tunia- Wynalazki 

Arka Noego- Nieidealna  

 

 

 

 

Zadania logopedyczne 

●  wdech z uniesieniem rąk ku górze w pozycji klęczącej, siad na piętach, wydech 
ze skłonem w przód, ręce oparte na podłodze.(ćw. w pozy. siedz.) 

●  leżenie tyłem wdech ustami, siad prosty wydech (ćw. w poz. leż) 
● leżenie przodem wdech ustami (pozycja foka), wydech nosem (ćw. w pozy. leż) 
●  Dmuchanie na "poparzony" ogniem palec 
● dzieci mruczą przez nos – przedłużają wymowę głosek: „m”, „n”, czemu zawsze 

towarzyszy drganie skrzydełek nosa i warg (sprawdzenie przez dotyk palcem), 
● łączenie wymowy samogłosek ze spółgłoskami „m”, „n”: „ma”, „mo”, „mu”, „mi”, 

„my”, „na”, „ne”, „no”, „ni”, „ny”, 
● do przedłużonej głoski „mmmmmmm” dodajemy na końcu samogłoski: 
● mmma, mmme, mmmo, mmmu, mmmi, mmmy, albo też zaczynamy od 

samogłoski: 
● ammm..., emmm..., ommm..., ummm..., immm..., ymmm..., 
● „Psss...”- naśladowanie syczenia ulatniającego się powietrza na jednym 

wydechu, jak najdłużej 

Wiersz logopedyczny 

Skutki muzyki 
 
Takie skutki są muzyki, 
Że kiwają się grzebyki. 
Gibią się dwa giętkie kije, 
Kitka z kitką kitkę wije. 
Magik wygiął pół kieliszka 
Z gruszki wykipiała liszka, 
A w kieszonce Ciotki Klotki 
Tańczą z piórkiem trzy stokrotki. 
Nogi same się zginają 
I do tańca zapraszają! 
Tylko śliwki robaczywi 
Kiszą kisiel dla rozrywki 
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