Podróżnicy
Kwiecień 2021

Ścieżka
edukacyjna

„Co to za zwierzę?”
Zwierzęta wodne.
1.Na dnie rzek.
2.Na dnie jezior.
3.Na dnie mórz i oceanów.
Projekt witaminy

Nawyki
Święty
Bity obrazkowe
Bity czytania
Bity
matematyczne
Psychomotoryk
a

Mała motoryka

Socjalizacja:Pamiętam o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam.
Praca:.Odkładam na miejsce przybory, których używam.
Autonomia: Wycieram nos w chusteczkę.
Święty Stanisław Kostka
Ryby słodkowodne w Polsce
Rośliny wiosenne
Emocje
Specjalizacje lekarskie
Dodawanie z 8
Odejmowanie z 8
1.Darcie gazety palcami stóp, starając się podrzeć ją na jak najmniejsze
kawałki
2.Potem zbieramy te kawałki – również palcami
3.Chód bokiem z krzyżowaniem nóg
4. Tory przeszkód, slalom między przeszkodami
1.Swobodne rysowanie na arkuszach papieru.
2.Cięcie po narysowanych liniach. Wyklejanie, rysowanie, malowanie.
3.Zabawy paluszkowe.
4.Wydzieranie.
Przygotowanie do nauki pisania.
1. Wypełnianie obrazków konturowych.
2. Kreślenie wzorów po śladzie.
3.Grafomotoryka.

Edukacja
polonistyczna

Edukacja
matematyczna

Przygotowanie do nauki czytania.
1. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów.
2. Wprowadzenie paradygmatu z głoską W.Łączenie sylab. Tworzenie
szeregów i sekwencji.
3.Wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie i liczenie sylab.
4.Układanie wyrazów z wyciętych sylab.
5.Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną sylabę, na daną
literę.
1.Wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia.
2.Zadania arytmetyczne.
3. Kształtowanie intuicji geometrycznych.

4.Wyodrębnianie kształtów w przedmiotach (płasko i przestrzennie).
5.Manipulowanie klockami i przedmiotami o kształtach figur
geometrycznych.
6.Układanie figur płasko i przestrzennie.
7.Zabawa w architekta.
Teresa Blanch, Anna Gasol – Wielka księga wartości.
Edukacja
literacka

Agnieszka Antosiewicz - Mądre bajki przyjaźń
Fragmenty Pisma Świętego

Przysłowia
Werset z Pisma
Świętego
Audycja
muzyczna

Kuj żelazo póki gorące
Każdy jest kowalem własnego losu
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam wam radujcie się.
Flp 4,4
Nie oddawajcie złem za zło. 1P 3, 9
Edvard Grieg- Solveig's Song
Franz Liszt- Sancta Dorothea
Czekam cierpliwie
Czekam cierpliwie na każde święta,
czekam cierpliwie na powrót mamy,
czekam cierpliwie na me wakacje,
Czekam cierpliwie na śnieżek mały.
I wiem, że będzie, wiem, że się zdarzy,
bo zawsze wszystko kiedyś nadchodzi.
Czekam spokojnie, czekam cierpliwie

Wiersze

bez narzekania - bo o to chodzi.

Radość Zmartwychwstania
Skowronek radosny,
oczekuje przyjścia wiosny,
my oczekujemy przyjścia
Jezusa Pana.
Już puściły drzewa pąki,
już baranek śpiewa
radosną pieśń Zmartwychwstania.

Piosenki

Małe TGD – Bohater
Gdzieś w głębinach morskich

Zagadki

Zadania
logopedyczne

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)
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)
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

Foka farbę fajną wzięła,
po foczemu tak fuknęłą:
Przefarbuję wnet fotele,
I pantofle przed weselem,
Furtkę, szafę i szuflady.
Tylko kufra nie dam rady.
Foka kręci się jak fryga.
Farba – fru, po foce spływa.
Traf chciał – w lustrze się przejrzała.
Farbą upaćkałam futro,
A wesele mam już jutro!
Modlitwa poranna:
Kiedy rano budzę się,

Modlitwy

o szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię.
Anioł Stróż niech broni mnie,
od wszystkiego co jest złe.

Angielski

Wielkanoc
Umiejęności
Czynności codzienne
Zwierzęta na farmie
Jedzenie/ Napoje

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

