
Wędrownicy

Kwiecień 2021

Ścieżka edukacyjna „Co to za zwierzę?”
Zwierzęta egzotyczne
1.Zwierzęta różnych kontynentów. Poznaję kontynenty. Ludzie różnych ras.
2.Zoo – domem egzotycznych i dzikich zwierząt. Zasady zachowania się w zoo.
3.Zoo – podziwiam i poznaję.
4.Weterynarz, przyrodnik, opiekun zwierząt – poznaję

Nawyki Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej

Praca: Odkładam pracę do teczki

Autonomia: Dbam o porządek w szatni

Przysłowie tydzień I: „W zdrowym ciele zdrowy duch.”

tydzień II: „Komu w drogę, temu czas.”

Bity obrazkowe - piłki
- rośliny wiosenne

Bity czytania - wiosna

- części ciała
Bity matematyczne - liczby (41-50)

- liczby (51-60)

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

2.Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan.

3.Ćwiczenia sprawnościowe z piłką i woreczkiem.
Edukacja polonistyczna 1.Kreślenie wzorów grafomotorycznych na tablicy.

2.Kreślenie wzorów po śladzie, pisanie  w ryżu pofarbowanym, malowanie,

wyklejanie.

3. Ćwiczenia utrwalające samogłoskę i,o.

4.Słuchanie opowiadań.

Edukacja matematyczna 1. Waga i mierzenie płynów

2. Ćwiczenia w celu utrwalenia cyfry (pisanie cyfry paluszkiem po śladzie, pisanie
w ryżu pofarbowanym) Liczenie od 1 do 10 na konkretach.
4. Przewidywanie następstw.
5. Historyjki 3- elementowe.
6. Myślenie przyczynowo-skutkowe.
7. Poznanie cyfry 8.
8. Aspekt porządkowy liczby.

Edukacja literacka Lena dlaczego muszę przepraszać- S.Serreli

Bajki mojego dzieciństwa - wiersze,baśnie, legendy

Zagadki 1. Kiedy już umyłeś głowę i wytarłeś jak należy, on swe zęby plastikowe do



włosów twoich szczerzy (GRZEBIEŃ)

2. Mierzy minuty, godziny, z nim się nigdy nie spóźnimy, kiedy coś w nim się

zepsuje, zegarmistrz go zreperuje (ZEGAREK)

3. Na półeczce w twej łazience obok mydłą oraz gąbki czeka, kiedy myjesz ręce

aby umyć Twoje ząbki (SZCZOTECZKA)

4. To w niej chowa swoje rzeczy osobiste, w niej posłanie ma, a przed nią swoją

miskę każdy piesek, co w ogródku sobie mieszka. Jak nazywa się drewniana chatka

pieska? (BUDA)

5. Jak się nazywa, odpowiedz, proszę, dziurawa świnka porcelanowa, w któRej

złotówki i drobne grosze można na później sobie przechować (SKARBONKA)

6. Kiedy do dziurki kluczyk się włoży łatwo je zamknąc albo otworzyć, lecz gdy

masz problem z zepsutym zamkiem to nie ma po co szarpać za klamkę (DRZWI)

7. Kiedy on zadzwoni nagle w twoim domu nie biegniesz, by zaraz otworzyć drzwi

komuś, lecz tylko słuchawkę przykładasz do ucha i mówisz uprzejmie, halo? halo?

słucham? (TELEFON)

8. Jest od pomarańczy mniejsza, bardziej żółta i kwaśniejsza, pod jej skórką mieści

się mnóstwo witaminy C (CYTRYNA)

9. Dookoła niego bramy i wieże, mury obronne, na nich rycerze, a w nim -

komnaty, sala tronowa. To tu mieszkali król i królowa (ZAMEK)

10. Płynęła po niebie groźna, ciemna duża, więc ludzie myśleli, że będzie z niej

burza, a tymczasem, chociaż była taka wielka, nie spadła z niej nawet najmniejsza

kropelka (CHMURA)

11. Gdy kominiarz pragnie zajrzeć do komina, po jej szczeblach musi się ostrożnie

wspinać, malarz również jej używa do swej pracy, a najdłuższą posługują się

strażacy (DRABINA)

12. Ma skorupkę tak jak orzech ale bardzo, bardzo cienką, na śniadanie zjeść je

możesz, raz na twardo, raz na miękko (JAJKO)

13. To jest deser doskonały, najwaspanialszy na upały. W różnych formach go

spotykasz: w kubkach, w waflach, na patykach (LODY)

14. Ono wisi w toalecie i fryzjerskim gabinecie, to w nim, gdy ochotę masz,

możesz ujrzeć własną twarz (LUSTRO)

15. Teraz warzywną zadam ci zagadkę: jest pomarańczowa, ma zieloną natkę. Do

ogródka, w którym rośnie ta roślina, królik i zajączek przychodzą ją wcinać

(MARCHEWKA)

16. W gabinecie tego pana przesiadują już od rana eleganckie panie, które pragną



nową mieć fryzurę (FRYZJER)

17. Ta maszyna pracowita niesłychanie, samodzielnie wykonuje całe pranie, trochę

prądu oraz proszku odrobina i już sama pierze, płucze i wyzyna (PRALKA)

18. On jest zbudowany tak: nogi ma, a  na nich blat, za nim można sobie siedzieć

przy kolacji lub obiedzie (STÓŁ)

19. I na włoskim i laskowym bardzo twarda jest skorupa, gdy wiewiórka chce go

spożyć musi najpierw ją rozłupać (ORZECH)

20. Na polanie, w gęstym lesie, koło drogi w kapeluszach pięknych stoją

nieruchomo. Dla zbieraczy najcenniejszy jest borowik, najmniej cenny, bo trujący

jest muchomor (GRZYBY)

Zadania logopedyczne 1. Przy otwartej buzi, podnoszenie i opuszczanie języka, nie może się on wysuwać

przed zęby.

2. Mlaskanie.

3. Malowanie na podniebieniu językiem kropki biedronki.

4. Ziewanie.

5. Branie wdechu nosem a wydech ustami.

6. Opieranie czubka języka o dolne ząbki i cofanie go w głąb buzi.

Wierszyk logopedyczny Tycie mycie

Ycia – ycia – ycia, Jan nie lubi mycia.

Ycie – ycie – ycie, Olek lubi mycie.

Ycio – ycio – ycio, ale tylko tycio.

Audycja muzyczna Ignacy Jan Paderewski- Minuet in G

Franz Schubert- Serenade

Zabawa Kółko graniaste

Wiersze Egzotyczne zwierzęta

W Afryce, nad rzeką Nilem!
Kąpały się dwa krokodyle.
A potem hipopotam,
Po szyję wyszedł z błota,
aż śmiały się goryle.
Słonie biegały jak konie!
Były zebry, żyrafy, szakale!
Małpy jadły figi i daktyle,
Nosorożec bawił się w strumieniu,
a tygrysy leżały pod palmą.
I lwa widziałem,
A jakże!



WIOSNA

Przyszła do nas wiosna,
Ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
Weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
Niechaj wiosna długo trwa !.

Piosenki Kontynenty

Siedem kontynentów ma nasz świat. Od największego do najmniejszego. Idą po

kolei tak:

Ref: Azja, Afryka, Ameryka Północna , Ameryka Południowa, Antarktyda,

Europa, Australia

Nie bój się uwierzyć w cud - Mocni w Duchu

Ref.  Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud.

Jezus jest przy Tobie, Jezus Twój Bóg.

1. Powiedz tylko ufam Tobie, w Twoim Słowie siła, moc.

Jesteś mą radością Panie, Twe wezwanie wypełnić chcę.

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

2.Lepienie z plasteliny.
3.Rysowanie prostych obrazków na dany temat.
4.Malowanie farbami.
5.Wydzieranie, wyklejanie.
6. Zabawy z piaskiem kinetycznym.
7. Układanie mozaiki drewnianej.
8. Wykonywanie zabawek.

Święty Święty Florian

Modlitwa Rano:

Aniele Boży, Stróżu Mój, w dzień i w nocy przy mnie stój.

Przed posiłkiem:

Zjedzmy, zjedzmy wszystko,

wszystko, wszysciusieńko,

Hej, co by na tym stole było puściusieńko x2

Po posiłku:



Panie Jezu podziękować Ci chcieliśmy, za pyszny obiad, który zjedliśmy.

Na zakończenie:

Przepraszam za to, co zrobiłem złego, z radością oddaje, co było dobrego.

J. angielski Wielkanoc

Umiejętności

Czynności codzienne
Zwierzęta na farmie
Jedzenie/ Napoje

Zgodnie z podstawą programową zatwierdzam do realizacji

……………………………………………………………...


