
Obieżyświaty
Kwiecień 2021

Ścieżka edukacyjna

Ile wody jest na świecie?

1.Skąd się bierze woda w kranie?
2. Ile wody jest na świecie?
3. Pojazdy na wodzie
4. Eksperymenty z wodą.

Świat owadów

1. Co to są owady i czym się charakteryzują?
2. Poznajemy owady.
3. W jakich środowiskach żyją owady?

Cnota WYTRWAŁOŚĆ

Zadania  tygodnia 1. Staram Się skończyć pracę na czas.
2. Potrafię cierpliwie czekać na swoją kolej.

Nawyk  
Moja dobra praca jest modlitwą

Święty bł. Piotr Frassatti

Bity obrazkowe Gatunki żab
Zamki w Polsce

Bity czytania państwa Ameryki Południowej
wyrazy z  ż

Bity matematyczne
Mnożenie przez 7

Dzielenie przez 7

Psychomotoryka

Motoryka duża:
1. Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan i uderzaniem
prawą
ręką w lewe kolano i odwrotnie.
2. Turlanie, czołganie, chodzenie na czworakach.
3. Ćwiczenia z elementami rzutu do celu.

Mała motoryka

Motoryka mała:
1. Cięcie po narysowanych liniach. 
2.Wyklejanie, rysowanie, malowanie. 
3. Zabawy paluszkowe.
4. Wydzieranie. 

Edukacja
polonistyczna

a.)Przygotowanie do nauki pisania:
Nauka pisania litery Z i N. 



Grafomotoryka. 
b.) Przygotowanie do nauki czytania:
1. Utrwalenie paradygmatów z głoska T, D, W, F, Z, S. Łączenie
sylab. Tworzenie szeregów i sekwencji.
2. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.

Edukacja
matematyczna

1. Zadania arytmetyczne.
2. Wyodrębnianie kształtów w przedmiotach (płasko i przestrzennie).
3. Zapisywanie czynności matematycznych.
4. Orientacja na kartce papieru, w liniaturze.

Edukacja literacka “Pszczoły” Wojciech Grajkowski
“Mysz, która chciała być lwem”. Rachel Bright

Przysłowie Mądrość przychodzi z laty, acz nie każdy mądry, kto brodaty.

Związek
frazeologiczny Judaszowy pocaunek

Werset z Pisma
Świętego

Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. Syr, 1,1

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Mt 6,
9-15

Audycja muzyczna Ignacy Jan Paderewski- Minuet in G
Franz Schubert- Serenade

Wiersze

Wielkanocny stół - Ewa Skarżyńska

Palmy - pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
A przy mamie - tata.
I my.
Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
Wpuśćmy wiosnę.
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie,
jak wiosna wesołe! ....

“Kran” Małgorzata Strzałkowska
Szorowała Zosia ręce,chlapiąc wodą po łazience,
szorowała, szorowała i szorując tak myślała:

http://przyslowia-polskie.pl/przyslowie/1212,madrosc-przychodzi-z-laty-acz-nie-kazdy-modry-kto-brodaty


-We mnie aż się coś kotłuje kiedy wodę ktoś marnuje,
bo wiem, jakie straszne szkody spowodowałby brak wody!

Puste byłyby fontanny,morza, rzeki, stawy, wanny
,wody by nie było w studni,wszyscy by chodzili brudni…
Woda leci, Zosia biada:-Świat bez wody? Szkoda gadać!
Gdzie by ryby się podziały,ośmiornice i ukwiały,krokodyle
i ropuchy,gdyby świat był całkiem suchy?

Zocha leje łzy jak grochy,
a kran ciurka obok Zochy.
-Lasy, sady, warzywniki,
pola, łąki, i trawniki,
ryby, gady, płazy, ptaki,ludzie oraz inne ssaki,
baobaby i ogórki -wszystko wyschłoby na wiórki..

.Zocha szlocha nad ogórkiem
woda z kranu płynie ciurkiem.
Mama woła: -Zosiu, prędko!Obiad stygnie! Chodź, Zosieńko!
-Obiad? Już!I poleciała.
Lecz o wodzie zapomniała...

Piosenki

“Niezwykła noc” Arka Noego

Nic nie widać kiedy gasną światła
Wszyscy czekamy to niezwykła Pascha
To jest noc Niezwykła noc
Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja
Hip hip hura Alleluja

Nic nie słychać kiedy milkną głosy
Wszyscy czekamy tej Niezwykłej nocy
To jest noc Niezwykła noc
Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Hip hip hura Alleluja /4x/

Teraz Faraon w końcu pokonany i zatopione jego rydwany
To jest noc Niezwykła noc
Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Hip hip hura Alleluja /4x/



Jest między nami nasz Ojciec Bóg
I Jezus Żywy - Zmartwychwstania cud
To jest noc Niezwykła noc
ZMARTWYCHWSTANIA moc!
Hip hip hura Alleluja /4x/

https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4

“Wiosenne owady” Jezzowanki

Że muchy buczą za głośno
A świerszcze zbyt często cyrkają
Komary bzyczą nieznośnie
Że w lesie za duży jest szum.
Że zima była fajniejsza bo cichsza i spokojniejsza,
Że szkoda, że teraz się zacznie
Wiosenny hałas i znój.
Motyle oraz pszczoły
Z tym wszystkim się zgodzić nie mogły
Uniosły się dumą wysoko
Zrobiły minę złą:
Bo przecież na wiosnę można w końcu pracować
Zapylać tulipany, mlecze, konwalie i bez.
Debata, proszę Pana, do dziś nie jest rozwiązana
Niektórzy wolą wiosnę
Niektórzy wolą ziąb.

Zadania logopedyczne

1.Śpiewamy tylko aaaaaaaaaa lub mruczymy “mmmmmm”
2.Liczenie wron bez ogona
https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4na jednym wydechu
(jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona...itd)
3.Wyścig koni - kląskanie - na samogłoski (najpierw a, o,u,i,e,y,)- kto
szybciej i głośniej 

Wiersz logopoedyczny

Indyk strasznie się indyczy:
GUL, GUL, GUL
Wciąż korale swoje liczy
GUL, GUL, GUL
Ciągle pióra swe ogląda
GUL, GUL, GUL
Dumny, że jak paw wygląda
GUL, GUL, GUL
Kolorowy niby król
Ciągle gulga: GUL. GUL. GUL

https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4


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)

Modlitwy 

Modlitwa poranna:
Dziękuję Ci, Boże, za miłość Twoją,
za mamę, tatę, rodzinę moją.

Modlitwa przed posiłkiem:



Chrum mniam mniam mniam mniam mniam mniam, chrum mniam
mniam mniam mniam (x2), pobłogosław Panie ten posiłek, który daje
życiodajną siłę. Chrum mniam mniam mniam mniam mniam mniam,
chrum mniam mniam mniam mniam. Chrum!

Po posiłku :
Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Ciebie, Boże.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa na zakończenie 
Dzięki Ci, Boże,
że mnie ukochałeś,
dzięki, że tak dobry
dzisiaj dzień mi dałeś.

Zabawy w kole 

Poszedł kret na targ ( siedzimy w kole, pierwsza osoba mówi:
poszedł kret na targ i kupił … druga powtarza to, co pierwsza i
dodaje  swoje. ostatnia osoba powtarza wszystko, ale prosimy też
jedną osobę z początku lub środka koła, żeby też powtórzyła). 

Wersja on  line - pytamy dzieci na wizji - pierwsza mówi i wywołuje
następną osobę aby powtórzyła i dodała swoje. W razie
konieczności n-l powtarza aby było zrozumiałe.

J. angielski 

Wielkanoc
Umiejętności
Czynności codzienne
Zwierzęta na farmie
Jedzenie/Napoje

Zgodne z podstawą programową

Zatwierdzam do realizacji

……………………………………...


