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Ścieżka edukacyjna 

 Wielki Post 
1.Wielki Post – czas przygotowania  i spełniania 
dobrych uczynków. 
2.Symbolika Drogi Krzyżowej.  
Wynalazki 
1.Skąd się biorą wynalazki? 
2.Wynalazki wokół nas – uprzedzenia 
techniczne. 
Wiosna 
1.Zwiastuny wiosny – fauna i flora. 
2.Sadzimy kwiaty. 

Nawyki 

Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach, które 
sam umiem już zrobić. 
Praca: Po skończonej zabawie , odkładam 
rzeczy na miejsce. 
Autonomia: Po skończonym posiłku czekam w 
ciszy na innych. 
 

Święty Św. Dominik Savio 

Bity obrazkowe -flagi krajów azjatyckich 
- narzędzia 

Bity czytania - instytucje 
- wyrazy z ż 

Bity matematyczne - dodawanie z 7 
- odejmowanie z 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 – rycerskie. 

Mała motoryka 
 Motoryka mała 
1.Zabawy paluszkowe, lepienie z plasteliny, 
rysowanie, malowanie, nawlekanie, klejenie. 
2.Przewlekanie sznurówek przez dziurki.  

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 K, G. 
Łączenie sylab. Tworzenie szeregów i sekwencji. 
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów. 



3.Wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie i 
liczenie sylab.  
4.Praca z zeszytem. 
5.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. 

Edukacja matematyczna 

1.Wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia. 
2. Dodawanie i odejmowanie na liczmanach w 
zakresie 10. 
3.Ważenie – pojęcia lekki/ciężki, co pływa/tonie. 
4.Wspólne konstruowanie wagi – doświadczenia. 
5.Rodzaje wag. 
6.Klasyfikacja co jest cięższe?, co jest lżejsze? 
7. Orientacja na kartce papieru. 

Edukacja literacka Ch. Holtei Pojazdy dawniej i dziś 
A.Lindgren, I.Wikland  Wiosna w Bullerbyn  

Przysłowia 
Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. 
Co się stało, to się nie odstanie. 
 

Audycja muzyczna 
Georges Bizet - Toreador 
Georg Friedrich Händel- The Arrival of the Queen 
of Sheba (przybycie królowej Saby) 

Wiersze 

Oznaki Wiosny - Marta Olechowska 

Żółte słoneczko na niebie się śmieje, 
łagodny wietrzyk wesolutko wieje, 
Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi, 
wietrzyk wiosenny zmarzłą ziemie rosi. 
Ptaszki wróciły i głośno ćwierkają, 
wierzby puszyste bazie wypuszczają. 
Ciepło wokoło, zima precz już poszła, 
a na jej miejsce przyszła piękna wiosna. 

Król i jego elektryczni słudzy- Danuty Graj. 
  
W dzisiejszym świecie  
jak król żyć mogę -  
odkurzacz czyści  
moją podłogę, 
zmywarka myje  
za mnie talerze, 
pralka mi brudne 
ubrania pierze,  
toster mi grzanki 
przypieka smacznie, 
a na mój rozkaz 
radio grać zacznie. 
Lecz, gdy brak prądu 
- przyznaję z bólem - 



  

 
 

 

zaraz przestaję  
być wielkim królem. 

Piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=QytYk2zyR6k 
Wiosna  
Jeszcze śnieżek prószy,  
Jeszcze chłodny ranek,  
A już w cichym lesie 
Zakwita sasanek.  
 

A za nim przelaszczka 
Wychyla się z pączka,  
I mleczem się żółtym 
Złoci cała łączka.  
I dłużej już dzionka 
 

I dłużej już dzionka  
I bliżej słoneczka  
A w polu się gwieździ 
Biała stokroteczka.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8CXDDOfPG
3o 
Ta krew 
Ta Krew z grzechu obmywa nas, D G A D h 
Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu, h G A D 
Ta Krew z grzechu obmywa nas, 
to jest Baranka święta Krew. 

 

Zagadki 

1. Jeden taki dzień w całym roku mamy, że gdy 
nas obleją to się nie gniewamy (LANY 
PONIEDZIAŁEK) 
2. Mały, żółty ptaszek, z jajka się wykluwa, 
zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa 
(KURCZACZEK) 
3. Kiedy się w Wielkanoc jajkiem wymieniamy, 
mówiąc miłe słowa bliskim je składamy 
(ŻYCZENIA) 
4. Swym czerwonym dziobem, chwali się od 
rana, na jednej nodze stoi, zna ktoś tego Pana? 
(BOCIAN) 
5. Cóż to za pora gdy zima odchodzi, i ochoczo 
do życia przyroda się rodzi? (WIOSNA) 
6. To małe i smaczne kuleczki, co nisko są w 
lesie schowane. Fioletowe palce miałam, kiedy z 
krzaczków je zbierałam (JAGODY) 

https://www.youtube.com/watch?v=QytYk2zyR6k
https://www.youtube.com/watch?v=8CXDDOfPG3o
https://www.youtube.com/watch?v=8CXDDOfPG3o


7. To duży obiekt w mieście, pod dachem lub pod 
chmurką. I nie ma co ukrywać - chodziłem tam 
popływać! (BASEN) 
8. Tam świeże powietrze wdychałem, przyrodą 
się zachwycałem. Mleko od krowy piłem… 
Zgadnij – gdzie lato spędziłem? (WIEŚ) 
9. Cenny kamyk znad morza, a w nim promień 
słońca - nadbałtycką plażę wspomina bez końca 
(BURSZTYN) 
10. Te dwie różowe muszelki nosisz na swojej 
głowie Co mówi do ciebie kolega, za ich pomocą 
się dowiesz (USZY) 
11. Dwie pracowite siostrzyczki, co stroją się w 
rękawiczki. Chętnie się z każdym witają,na 
pożegnanie - machają (RĄCZKI) 
12. W jej wnętrzu u człowieka, przepływa myśli 
rzeka. To ona w ciele króluje, bo w niej się mózg 
znajduje (GŁOWA) 
13. Soczysty, zdrowy owoc, kwaskowaty lub 
słodki, nada się wyśmienicie do pysznej szarlotki 
(JABŁKO) 
14. Łza się kręci w oku, gdy się ją przekroi. Choć 
jest trochę ostra, nikt się jej nie boi (CEBULA) 
15. Duże, szare bulwy z ziemi wykopane, na 
obiad z kotletem często podawane (ZIEMNIAKI) 
16. Kierownicę ma, pedały, cztery koła, gdy jest 
mały, a gdy duży - koła dwa. Jeszcze dzwonek z 
przodu ma (ROWER) 
17. Gdy samochód się zepsuje, wtedy on Cię 
poratuje,bo się na tym świetnie zna, co pod 
maską auto ma! (MECHANIK) 
18. Choć ten ptak fryzjerem nie jest, ma grzebień 
i dumnie go nosi, tak dumnie, że z dumy aż pieje, 
głośno pieje, bo mocny ma głosik (KOGUT) 
19. On, kiedy tylko budzi się słońce z kwiatka na 
kwiatek lata po łące, by wszystkich, którzy są w 
okolicy, barwą skrzydełek swoich zachwycić 
(MOTYL) 
20. Ona wzwyż i w dół kursuje dla naszej 
wygody, ale kiedy się popsuje, przydadzą się 
schody (WINDA) 

Zadania logopedyczne 

● Masaż warg zębami ( górnymi dolnej 
wargi i odwrotnie). 

● Dmuchanie na płomień świecy, na watkę 
lub piłkę pingpongową. 

● Oddalanie od siebie kącików ust – 
wymawianie „ iii”. 



● Zbliżanie do siebie kącików ust – 
wymawianie „ uuu”. 

● „lokomotywa” – wdech i na przemian 
wydech powietrza raz prawym, raz lewym 
kącikiem ust; 

Wiersz logopedyczny 

Siatki 
W ręku matki ciężkie siatki, 
Kilo mąki, pęczki natki, 
Sok, ziemniaki i cukierki, 
Do sukienki dwie klamerki 
I ogórków trzy słoiki, 
Kilka jajek i klopsiki, 
Kisiel, śliwki i kiełbasę - 
Weż od matki siatki czasem! 

Zabawy w kole 

UCIEKAJ, MYSZKO do dziury, bo cię tam złapie 
kot bury. A jak cię złapie kot bury, to cię obedrze 
ze skóry. Dzieci idą po kole, trzymając się za 
ręce. Dziecko -kot i dziecko - mysz wbiegają 
otworami między rękami dzieci. Kot stara się 
złapać mysz, która przed nim ucieka. Gdy to 
nastąpi, nauczyciel wybiera do zabawy inne 
dzieci. 

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
Pobłogosław Panie nas, 
i bądź przy nas cały dzień/ 
 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Chryste zasiądź pośród nas         
i bądź naszym gościem. Amen 
 
Modlitwa po posiłku: 
Składamy Ci dzięki, wszechmogący Boże,  
za wszystkie Twoje dobrodziejstwa,  
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
 
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Dzień się już skończył i noc się przybliża,  
klękam przed Tobą i robię znak krzyża. 
Przepraszam za to, co zrobiłem złego;  
z radością oddaję, co było dobrego. Amen. 

Język angielski 
ulubione potrawy, 
kształty, 
powtórzenie: liczby, kolory, zwierzęta 

 
 


