
Odkrywcy 
Maj 2020 

Ścieżka edukacyjna „Co to za zwierzę...?” 

Zwierzęta w zagrodzie, w lesie. 

1.Hodowla zwierząt. 

2.Gospodarstwo –podziwiam i poznaję. 

3.Las domem dzikich zwierząt. 

4.Leśniczy – opiekun lasu. 

„Maj miesiącem Maryjnym” 

Maryja, nasza Matka 

1. Historia życia Marii. 

2. Matka Boża , Królowa Polski. 

3.Dzień Mamy. 

Nawyki Socjalizacja: Potrafię przeprosić, gdy niewłaściwie się zachowam. 

Praca: Starannie wykonuję moją pracę. 

Autonomia: Pamiętam o dokładnym umyciu rąk i buzi po posiłku. 

Przysłowie tydzień I: „Bez pracy nie ma kołaczy” 

tydzień II: „Co dwie głowy, to nie jedna” 

Bity obrazkowe - cuda świata 

- zamki w Polsce 

Bity czytania - instytucje 

- wyrazy z u 

Bity matematyczne - liczby (61-70) 

- odejmowanie z 8 

Psychomotoryka 1.Chodzenie po linii przodem, bokiem, tyłem. 

2.Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan. 

3.Ćwiczenia sprawnościowe z piłką i woreczkiem. 

Edukacja 

polonistyczna 

1.Kreślenie wzorów grafomotorycznych. 

2.Utrwalenie sylab. 

3.Słuchanie opowiadań. 

4.Zapoznanie się z sylabami – paradygmat z głoską M (wg J. 

Cieszyńskiej) . 



Edukacja 

matematyczna 

1. Poznanie cyfry 9. 

2. Kolor pomarańczowy. Dzień koloru.  

3. Przewidywanie następstw – historyjki obrazkowe. 

4. Figury geometryczne: utrwalenie podstawowych 

(koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt). 

5. Porównywanie wielkości – duży, mały, większy, mniejszy. 

Edukacja literacka Dzieci z Fatimy- Mary Fabyan Windeatt 

Lena – kłopoty ze zwierzakami – Joly Fanny 

Zagadki 1. Mała do herbaty, duża do rosołu. Spotykasz się z nią, gdy siadasz             

do stołu. 

2. Czerwone pachnące słonkiem malowane. Przyniosę ich z lasu w          

lecie cały dzbanek. 

3. Są na nich huśtawki ławki i drabinki. Latem się tu bawią, chłopcy i              

dziewczynki. 

4.Pluszowy przyjaciel z oklapniętym uszkiem. Wskakuje wieczorem       

pod twoją poduszkę. 

5.To jest biały napój, smaczny, bardzo zdrowy. Dostajemy go w          

prezencie od łaciatej krowy. 

6. Nadętą zabawkę, chętnie trzymasz w rękach. Choć się z dumy nie            

nadyma, czasem z hukiem pęka. 

7. W małym pomieszczeniu jest wody najwięcej. Tutaj bierzesz         

prysznic i szorujesz ręce. 

8. Siedzą w sklepie z zabawkami, uśmiechnięte mają minki, piękne          

suknie, złote loki. Bardzo lubią je dziewczynki. 

9. Może sięgać kostek albo za kolana. Bywa w nią dziewczynka lub            

mama ubrana. Długie ma rękawy, lub nie ma ich wcale. W stroju tym             

dziewczynki czują się wspaniale. 

10. W piaskownicy jest go mniej, niż na każdej plaży. Plażowiczów w            

skwarny dzień w bose stopy parzy. 

11. Owoc ten w sadzie dojrzewa i różne kolory miewa – czerwony,            

żółty, zielony. Z szarlotką jest kojarzony. 

12. Miękkie, ciepłe, kolorowe: noś je, przyjacielu drogi. Dzieci dzięki          

http://wds.pl/70_mary-fabyan-windeatt


nim są zdrowe, bo im ciepło w obie nogi! 

13. Od pomarańczy mniejsza, w chropowatej skórce. Mama słodką         

kupuje synowi i córce. 

14. Jest biały, czarny albo w łaty, puszysty, gładki lub kudłaty, na            

swego pana cierpliwie czeka a mówią o nim: „przyjaciel człowieka”. 

15. Mamy je na głowie, uważnie nimi słuchamy. Dzięki nim różne głosy            

z otoczenia znamy. 

16. Lubi wodę i zielone, nóżki bardzo krzywe ma. Gdy się zgubi, szuka             

mamy krzycząc głośno kwa, kwa, kwa. 

17. Bywam czarny, szary, bury. Wydeptuję własne ścieżki. Na mój          

widok - myk do dziury, przerażone myszki. 

18. Nie tylko wiosną, cały rok rosną. Strzygą je na różne sposoby.            

Paniom służą do ozdoby. 

19. Zimne, słodkie i pachnące jemy latem w dni gorące. 

20. Zamki, wieże, domy, sklepy zaraz wyczarujesz, gdy na dywan do           

zabawy wszystkie wysypujesz. 

Zadania logopedyczne 1. Naprzemienny masaż warg zębami. 

2. Język dotyka górnych zębów, język dotyka dolnych zębów.. 

3. Uśmiech  - smutek. 

4. Wypychanie językiem policzków. 

5. Liczenie górnych zębów. 

6. Wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy buzią. 

Wierszyk 

logopedyczny 

Skutki muzyki 
Takie skutki są muzyki, 
Że kiwają się grzebyki, 
Gibią się dwa giętkie kije, 
KItka i kitką kitę 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 robaczywki 
Kiszą kisiel dla rozrywki. 

Audycja muzyczna Witold Lutosławski- Bukoliki 

Wojciech Kilar- Walc z Trędowatej 



Wiersze Kochany tato - zacznę zwyczajnie, 

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie: 

i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości, wspierasz i uczysz życia w 

miłości. Dzisiaj za wszystko chcę Ci 

dziękować, skromny bukiecik kwiatów darować. 

Po co jest mama- R. Przymas 

Po to jest Mama, aby mnie wzięła na kolana. 

By pogładziła po głowie, podarowała opowieść. 

By zawsze przy mnie była: pomogła, pocieszyła. 

A ja rosnę przy Mamie wczoraj, dzisiaj i jutro. 

Aby jej nigdy w życiu nie było pusto i smutno. 

Piosenki O, Maryjo! 

O Maryjo, Ty nas zaprowadź do Jezusa, 

Ty nas zaprowadź do Jezusa Chrystusa, 

Maryjo, do Syna Twojego. 

Mama Królową – Arka Noego 
https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I 

Mama czuwa Mama wie 
Czego każde dziecko chce  
Mama kocha Mama wie najlepiej  
Czego mi brakuje 
Czego potrzebuje 
Mama kocha Mama wie najlepiej 

Nie potrzebne Mamie 
Brylanty, złoto i korona  
Ona piękna jest bez tego 
I Błogosławiona 

Można Ciebie namalować  
Można o Tobie śpiewać  
Bo Ty jesteś najpiękniejsza 
Bo Ty jesteś Królowa Nieba 

Motoryka mała 1.Rysowanie: po śladzie, kredkami, mazakami. 

2.Lepienie z plasteliny. 

3.Rysowanie prostych obrazków na dany temat. 

https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I


4.Malowanie farbami. 

5.Wydzieranie, wyklejanie. 

6. Zabawy manipulacyjne. 

7.Zbieranie drobnych elementów. 

Modlitwa Rano: 

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, o zdrowie dla moich najbliższych 

proszę. 

Święty Św. Filip Neri 

Język angielski Moja rodzina 

Wygląd 

Jedzenie, napoje 

 

 

 


