
Wędrownicy 
Maj 2020 

Ścieżka edukacyjna 

Zawody 
1.Poznajemy zawody. 
2.Zawody naszych rodziców. 
 
„Maj miesiącem Maryjnym” 
Maryja nasza Matka 
1.Historia życia Maryi. 
2.Matka Boża jako Królowa Polski 
 
Maj miesiącem patriotycznym 
1. Konstytucja 3 maja 
2. Ułani 

Nawyki 

Socjalizacja: Potrafię przeprosić, gdy niewłaściwie 
się zachowam. 

Praca: Starannie wykonuję swoją pracę. 

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

Święty Św. Filip Neri 

Bity obrazkowe 
OBRAZKOWE 
- zamki w Polsce 
- cuda świata 

Bity czytania 
CZYTANIA 
- instytucje 

- wyrazy z u 

Bity matematyczne 
MATEMATYCZNE 
- odejmowanie z 8 
- liczby (61-70) 

Psychomotoryka 

Motoryka duża 
1.Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem 
kolan i uderzaniem prawą ręką w lewe kolano i 
odwrotnie. 
2.Chodzenie po linii przodem, bokiem, tyłem. 
3.Ćwiczenia z elementami rzutu, rzut do celu. 

Mała motoryka 

 Motoryka mała 
1.Kreślenie po śladzie, kredkami, mazakami, 
wyklejanie różnymi materiałami, 
wydzieranie, malowanie, nawlekanie. 
2.Pląsy, zabawy ruchowe,  
3.Ćwiczenia relaksacyjne,  
4.Nawlekanie koralików na sznurek, zabawy 
paluszkowe. 
5.Cięcie po liniach. 



Edukacja 
polonistyczna 

Przygotowanie do nauki pisania. 
1. Wypełnianie obrazków konturowych. 
2. Kreślenie wzorów po śladzie.  
3.Grafomotoryka. 
Przygotowanie do nauki czytania. 
1.Powtórzenie paradygmatów. Łączenie sylab. 
Tworzenie szeregów i sekwencji. 
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów.  
3.Wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie i 
liczenie sylab.  
4.Układanie wyrazów z sylab. 
5.Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na 
daną sylabę, na daną literę.  

Edukacja 
matematyczna 

1.Zadania arytmetyczne 
2.Przewidywanie następstw - przyczyna i skutek. 
3.Zapisywanie czynności matematycznych. 
4.Zabawy z zegarem 
6.Zabawa z klockami – proste działania 
arytmetyczne. 

Edukacja literacka Serreli Silvia, Lena. Ile waży kłamstwo? 
Bachanek Joanna, Wielka Księga Małego Polaka 

Przysłowia Co dwie głowy to nie jedna. 
Bez pracy nie ma kołaczy. 

Audycja muzyczna Franz Schubert- Piano Trio in E Flat, Op. 100 
Nikolay Romsky Korsakov- Hummelflug 

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 

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 

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


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  

 

O, Maryjo! 

O Maryjo, Ty nas zaprowadź do Jezusa, 
Ty nas zaprowadź do Jezusa Chrystusa, 
Maryjo, do Syna Twojego. 

Zagadki 

1. Chociaż kiepski z niego świecznik, dawno już się 
z tym pogodził, że stawiamy na nim świeczki z okazji 
urodzin (TORT) 
2. Chociaż ptak ten, tak jak żaden, wozi ludzi, to 
podziwu innych ptaków tym nie budzi, bo gdy 
chciałby siąść na drzewie, nie wie jak, ten żelazny, 
ten największy w świecie ptak (SAMOLOT) 
3. Choć czasem mają jej figli dosyć, to podziwiają ją 
lwy i słonie, gdy z wielkiej palmy zrywa kokosy, 
zwisając głową w dół na ogonie (MAŁPA) 
4. Wiele różnych opowieści mogą mieścić jej 
równiutko pozszywane białe strony, tytuł bajki, 
zbioru wierszy lub powieści na okładce ma czytelnie 
umieszczony (KSIĄŻKA) 
5. Ten ptak nie ma czasu śpiewać, bo czas spędza 
lecząc drzewa i by zwalczyć drzew chorobę, musi 
drzewa stukać dziobem (DZIĘCIOŁ) 
6. To zwierzątko bardzo łatwo jest rozpoznać, po 
futerku miękkim i po długich uszach oraz po tym, że 
je w cyrku ujrzeć można, gdy wychodzi 
sztukmistrzowi z kapelusza (KRÓLIK) 
7. Mały latający ssak, ani mysz to, ani ptak, on 
uważa, że to zdrowo sypiać w dzień do dołu głową 
(NIETOPERZ) 
8. Któż to taki, powiedz, któż, kto - choć bardzo lubi 
kurz i choć dużo je - nie tyje i ma zawsze smukłą 
szyję (ODKURZACZ) 
9. W nocy go nie widać, nie dlatego wcale, że w 
nocy jest na to nazbyt ciemno, ale to właśnie dlatego 



są w nocy ciemności, że ono przestało już na niebie 
gościć (SŁOŃCE) 
10. W ekwipunku niemowlaka obok smoczka i 
śliniaka jest zabawka bardzo tania, takie coś do 
potrząsania (GRZECHOTKA) 
11. Jeśli jej nie zauważysz, przez las idąc w krótkich 
spodniach, może nogi ci poparzyć, chociaż jest w 
dotyku chłodna (POKRZYWA) 
12. Choć ma ucho, nie chce słuchać, lecz nadstawia 
chętnie ucha, kiedy tylko zbliżysz do niej, cieniuteńki 
nitki koniec (IGŁA) 
13. Czasem  gdy  jest nie wyprany, miewa plamy po 
marchewce, soczku, zupie lub burakach, wszystko 
przez to, że on wisi zawiązany tuż pod brodą 
karmionego niemowlaka (ŚLINIAK) 
14. Do niej były zaprzęgane konie pięknie uczesane, 
gdy wyjeżdżał król na dłużej, w niej odbywał swe 
podróże (KARETA) 
15. Ta maszyna pracowita niesłychanie 
samodzielnie wykonuje całe pranie, trochę prądu 
oraz proszku odrobina i już sama pierze, płucze, 
wyżyma (PRALKA) 
16. Jaskółka pod dachem buduje je z gliny, a kaczka 
z niewielkich gałązek i trzciny, zaś bocian na słupie, 
a nawet kominie z ogromnych gałęzi buduje 
olbrzymie (GNIAZDO) 
17. Na deszczu kropelkach wisząc, kolorów ma 
chyba z tysiąc, łukiem rozpięta nad łąką, 
namalowana przez słonko (TĘCZA) 
18. To jest takie widowisko, pod namiotem, w którym 
ujrzeć możesz, jeśli masz ochotę, akrobatę i tresera 
i zwierzęta i sztukmistrza i żonglerza (CYRK) 
19. Wykonana jest ze sznurka, albo jakiejś linki, 
skaczą przez nią na podwórkach najczęściej 
dziewczynki (SKAKANKA) 
20. Są okrągłe, są podłużne i mieć mogą smaki 
różne, kulki, serca, koguciki - nadziewane na patyki 
(LIZAKI) 

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. 

Wiersz 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. 

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

Język angielski 
Moja rodzina, 
Wygląd, 
Jedzenie i napoje 

 
 


