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Ścieżka 
edukacyjna 

Ja i moje bezpieczeństwo 
1. Letnie wspomnienia 
2. Sprzątanie świata - „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. 
 
Mapa wakacyjnych podróży - projekt 

Cnota PORZĄDEK 

Zadania tygodnia 1. Dbam o porządek na stoliku i w półce. 
2.Wieczorem pakuję plecak, by rano punktualnie pojawić się na zajęciach. 

Nawyk W modlitwie pamiętam o dziękczynieniu. 

Święty Święty Tomasz Apostoł  

Bity obrazkowe Latarnie morskie w Polsce 
Motyle świata 

Bity czytania 
Imiona dzieci 

Zjawiska fizyczne 

Bity 
matematyczne 

Liczby parzyste 
Liczby nieparzyste 

Psychomotoryka 

1. Turlanie, czołganie, raczkowanie. 
2. Układy rytmiczno-ruchowe przy muzyce ćwiczące schemat ciała  
i kierunki w przestrzeni. 
3. Chodzenie stopa za stopą po równoważni. 
4. Podciąganie się na ławeczce, ruchy naprzemienne. 
5. Zabawy z wykorzystaniem chusty „Klanza”. 

Mała motoryka 

1. Rysowanie na dużych arkuszach papieru pod dyktando. 
2. Rysowanie po śladzie, kredkami, mazakami. 
3. Wyklejanie różnymi materiałami. 
4. Lepienie z plasteliny. 

Edukacja 
polonistyczna 

1. Przygotowanie do nauki pisania: 
a. Grafomotoryka. 
2. Przygotowanie do nauki czytania: 
a. Powtórzenie paradygmatu  
z głoską: P, M, B, L.  b. Łączenie sylab.  
3. Tworzenie szeregów i sekwencji. 
4. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. 
5. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami. 



 

 

 

 

Edukacja 
matematyczna 

1. Orientacja przestrzenna. 
2. Rytmiczna organizacja czasu (dni tygodnia, miesiące, pory roku). 
3. Liczenie na konkretach i liczenie w pamięci w zakresie 20. 
4. Klasyfikacje przedmiotów ze względu na kształt, kolor, wielkość. 

Edukacja literacka 
“Basia i bałagan” Zofia Stanecka, Marianna Oklejak 

“Pora do przedszkola” Anna Sójka 

Przysłowia Mieć muchy w nosie  

Związek 
frazeologiczny 

Od Adama i Ewy  

Werset z Pisma 
Świętego 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.Mk 12, 28–30 
 

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego. Mk 
12, 30–31 

Audycja 
muzyczna 

Beethoven- Oda do radości 
Johan Strauss- Niebieski Dunaj 

Wiersze 

Letnia ulewa 
 
Przed chwilą słońce. 
Nagle ... ulewa! 
Bije o ziemię, 
bije o drzewa, 
na szybach dzwoni 
i w rynnach śpiewa, 
w kałużach pluszcze 
letnia ulewa. 
I znowu cicho. 
Znowu pogoda. 
W całym ogrodzie 
kałuże, woda... 
Po ścieżkach płyną 
srebrne strumyki... 
Prędko! Zbierajmy l 
leśne kamyki, 
port budujmy, 
gdzie płytkie morze. 
Tamy stawiajmy 
w ciepłym jeziorze. 
Puszczajmy łodzie 



z listeczków gruszy, 
nim ziemię znowu 
słońce osuszy… 
 
Każdy po sobie sprząta - Maria Terlikowska 
 
W naszym domku, w czterech kątach, 
Każdy sam po sobie sprząta. 
Pierwszy kącik jest Elżbietki, 
Która właśnie sprząta kredki. 
Drugi kącik jest Agatki: 
Chowa szmatki do szufladki. 
Trzeci kącik jest Rozalki, 
Która sprząta pokój lalki. 
W czwartym kącie, w kącie Janki, 
Ktoś wycinał wycinanki. 
Na podłodze, koło szafki, 
Ktoś rozrzucił jakieś skrawki, 
Ktoś zostawił klej otwarty 
W zaśmieconym kącie czwartym... 
Kto tu sprzątnie, moje dzieci? 
Oczywiście, ten, kto śmiecił! 
 

Piosenki 

Sprzątanie Ziemi 
 
Czary mary to za mało   
By się samo posprzątało.  
 
Dymy z kominów czarne jak smoła.   
Śmieci, papiery wszędzie dokoła.   
Miasto się dusi całe w ruinie  
I jeszcze trochę umrze i zginie.  
 
Po lasach leżą puste butelki 
Przez które może być pożar wielki. 
I spłoną drzewa, zniknie kukułka 
Straci dom sowa, dzięcioł i wiewiórka. 
 
Płyną po wodzie brudy i ścieki 
Płyną do morza, płyną do rzeki. 
Na plażach mnóstwo śmieci się ścieli, 
Woda zatruta! Zakaz kąpieli! 
 
Jeszcze niedawno ten świat był czysty. 
Ogród kwiecisty, strumień przejrzysty 



 

Jeśli będziemy chcieli tego sami 
Ziemię posprzątamy, Ziemię odzyskamy!  
 
 
Dziękuję - Małe TGD 
 
Miliony ludzi, każdy coś mówi 
może w tej chwili modli się. 
Słyszysz każdego i wiesz dokładnie czego chce. 
Niesamowite, miliony pytań, 
Odpowiedź znasz na każde z nich. 
a ja nie proszę, o nic nie pytam 
ale dziś… 
 
Dziękuję, dziękuję 
dziękuję, dziękuję Ci. 
Nie często niestety to mówię, 
więc mówię… dziś x2 
 
Za moją mamę, za mego tatę - dziękuję Ci, 
za moja siostrę, za mego brata - dziękuję Ci, 
za moje życie, za moje zdrowie - dziękuję Ci, 
za dach nad głową, za chleb na stole - dziękuję Ci. 

Zagadki 

1. Bywa siwy, gniady, kary. Wozi ludzi i towary (KOŃ) 
2. Wszyscy na mnie spoglądają, gdy o schludny wygląd dbają (LUSTRO) 
3. We mnie, w tobie, w każdym z nas, puka równo raz po raz (SERCE) 
4. Gorące kule większe od słońca, wiszą wysoko, świecąc bez końca. Na 
nocnym niebie, z dala od miast, zobaczysz światła tysięcy … (GWIAZD) 
5. Przy bloku blok i ludzi tłum, uliczny ruch, dookoła szum i ciągle rośnie 
niczym ciasto – dom wielu ludzi czyli … (MIASTO) 
6. Wolno płynie, ma dwa brzegi. Gdy topnieją wiosną śniegi, z brzegów na 
pola ucieka. Czy już wiecie co to? (RZEKA) 
7. Kolorowy ten gagatek, fruwa z kwiatka wprost na kwiatek, pijąc nektar z 
nich co chwila, bo to przysmak dla … (MOTYLA) 
8. Wielki, silny niczym wół, groźny nie tylko dla pszczół. Lepiej, żebyś o tym 
wiedział, gdy spotkasz w lesie … (NIEDŹWIEDZIA) 
9. Grubasek z pyskiem jak pieczara, chodzić specjalnie się nie stara i zerka 
z wody albo z błota, ten afrykański … (HIPOPOTAM) 
10. W paszczy straszne zęby, gdy wypływa z głębin, ludziom rzednie mina 
na widok … (REKINA) 
11. Ssak ogromny pośród fal, wolno płynie sobie w dal i choć wcale nie je 
ryb, mówią o nim … (WIELORYB) 



 

 

12. Po sawannie sobie hasa, konik w biało – czarnych pasach i choć wkoło 
zwierząt nie brak, ludzie krzyczą: patrz! To … (ZEBRA) 
13. Na gałęziach wierzby wiosną, szare kulki sobie rosną. Czy to kotki? W 
każdym razie! To wierzbowe kwiaty – (BAZIE) 
14. Ledwo znikną śniegu łaty, spotkasz w górach pierwsze kwiaty, jak 
fioletowe obrusy, kwitną na łąkach … (KROKUSY) 
15. Dawnym zwyczajem, by rosły zboża, a zima poszła sobie do morza, 
topi się w rzece zimową pannę, słomianą kukłę, czyli … (MARZANNĘ) 
16. But na plaże, w kształcie łapki, który śmieszne klapie … (KLAPKI) 
17. Letni domek z materiału, możesz go rozłożyć śmiało, w lesie, w polu lub 
przy płocie, żeby spędzić dzień w … (NAMIOCIE) 
18. Kiedy ruszasz na wycieczkę, zostaw w domu torbę, teczkę i wygodnie 
chodź po szlakach, kładąc rzeczy do … (PLECAKA) 
19. Zielone jeże lecą na ziemię, w każdym brązowa kuleczka drzemie, gdy 
masz ich koszyk w parku zebrany, zmienisz w ludziki małe … (KASZTANY) 
20. Miejsce, gdzie na kartkach tkwi rok i wszystkie jego dni, jeśli daty nie 
pamiętasz, to przypomni Ci … (KALENDARZ)  

Zadania 
logopedyczne 

1.Podnoszenie języka na wałek dziąsłowy i opuszczanie za dolne zęby 
2. Malowanie kropek za pomocą języka na podniebieniu 
3.Kląskanie 
4. Wysyłanie całusków 
5.Mlaskanie 
6. Naprzemienne wymawianie u - i. 

Wiersz 
logopedyczny 

Hi-hi-hi pan hipopotam 
na hien punkcie miewał kota. 
Hie-hie, hie-hie, panie hieny 
łapał kiedyś dla higieny. 
Hi-hi-hi, hi-hi, 
Jedną chciał dać mi. 

Zabawy w kole 
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi “znajdź coś czerwonego i 
okrągłego” i dziecko, które coś znalazło podnosi rękę, nauczyciel wybiera 
ochotnika.  

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego, 
chcę dziś dobrze czynić i unikać złego. 
Amen 
 

Modlitwa przed posiłkiem: 



Pobłogosław Panie nas i te dary, które z Twojej świętej dobroci spożywać 
będziemy, 
Przez Chrystusa Pana naszego, Amen 
 

Modlitwa po posiłku: 
Panie, który karmisz wszystko co żyje, 
zachowaj w Twojej miłości nas, 
którzy spożywaliśmy z tego stołu. Amen. 
 

Modlitwa na zakończenie dnia: 
Za Twe łaski dziękujemy, 
Które serce Twoje dało; 
W dani dusze Ci niesiemy, 
By nas serce Twe kochało. 

Angielski 

Powitanie, przedstawianie się 
 
Instrukcje i polecenia 
 
Kolory i liczby 
 
Zwierzęta domowe 

 
 

Zgodne z podstawą programową 
 
Zatwierdzam do realizacji  
 
 
……………………………………... 
 
 


