
Obieżyświaty
Maj 2021

Ścieżka edukacyjna

Podróże przez świat
1.Wielcy podróżnicy
2.Podróż balonem
3. Bezpieczeństwo w podróży

Poznajemy zwierzęta mieszkające w dżungli – projekt

Maj – miesiącem Maryjnym
1. Maryja – nasza Matka

Przygotowania do Dnia Rodziny
Cnota PRZYJAŹŃ

Zadania  tygodnia 1. Potrafię pogratulować innym.
2. Dostrzegam w innych dobre cechy - mówię im o tym.

Nawyk Modlę się do Matki Bożej

Święty Św. Faustyna

Bity obrazkowe
broń biała

zabytki w Łodzi w malarstwie

Bity czytania
wyrazy z ch

Korona Ziemi

Bity matematyczne
Mnożenie przez 8

Dzielenie przez 8

Psychomotoryka

Motoryka duża:
1. Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan i uderzaniem
prawą ręką w lewe kolano i odwrotnie.
2. Darcie gazety palcami stóp, starając się podrzeć ją na jak
najmniejsze kawałki.
3. Zbieranie kawałków gazety – również palcami.
4. Ćwiczenia z elementami rzutu, rzut do celu.
5. Tory przeszkód, slalom między przeszkodami.

Mała motoryka

Motoryka mała:
1. Kreślenie po śladzie, kredkami, mazakami, wyklejanie różnymi
materiałami, wydzieranie, malowanie, nawlekanie.
2. Pląsy, zabawy ruchowe.
3. Ćwiczenia relaksacyjne.
4. Cięcie po liniach.

Edukacja
polonistyczna

1. Przygotowanie do nauki pisania:
a. Grafomotoryka
2. Przygotowanie do nauki czytania:



a. Poznanie paradygmatów z głoską Ł, H, CH.
b. Łączenie sylab.
3.Tworzenie szeregów i sekwencji.
4 . Układanie wyrazów z wyciętych sylab.
5. Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną sylabę, na daną
literę.

Edukacja
matematyczna

1. Zapisywanie czynności matematycznych.
2. Projektowanie gier planszowych.
3. Zabawa z dużymi kostkami – proste działania arytmetyczne.
4. Zabawa z klockami domino – proste działania arytmetyczne.

Edukacja literacka 1.“Przyjaźń. Opowiastki dla dzieci” Leo Bormans
2.,,Aż do chmur” Emma Carroll

Przysłowie Mów ostatni, milcz pierwszy.

Związek
frazeologiczny

Judaszowy pocałunek- fałszywa, obłudna uprzejmość, czułość

Werset z Pisma
Świętego

Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją.

Mk 7, 10

Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; Iz 41, 9-10

Audycja muzyczna Dmitri Shostakovich - Dances of the Dolls

Chaczaturian - Taniec z Szablami

Wiersze

Nasza Polska

Oto cała Polska nasza
Tyle miast Cię w niej zaprasza
Zakopane na południu
Tutaj śnieg nie tylko w grudniu

Trochę niżej Kraków czeka
Widać wieże już z daleka
Dalej z biegiem naszej Wisły
Stolica wita gości wszystkich

Potem czuć zapach toruńskiego piernika
Tu pomnik stoi Kopernika
Wisła w Gdańsku bieg swój kończy
Rzeka z morzem się połączy

Lecz to nie koniec polskich gniazd
Wiele jest w Polsce przepięknych miast



Jest Częstochowa – w obrazie dziewica
Polski Królowej patrzą z niego lica

Gniezno, Białystok, Poznań, Katowice
Wrocław i Kielce, Lublin, Wadowice
Opole, Rzeszów, Zamość, Gliwice
Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i dwie Krynice

Zwiedzać by można z zachodu na wschód
Z prawa na lewo, z morza do gór
Popatrz na Polskę, Ojczyznę swoją
Co krew przelała za wolność twoją

I w uroczysty świąteczny dzień
Też w Patriotę siebie zmień

Wanda Chotomska - Razem najlepiej

Kiedy jesteś sam jak palec,
Świat wygląda dość ponuro i paskudnie.
Bo o smutki dużo łatwiej, a o radość znacznie trudniej.
Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo,
W trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć.
Bo jak nawet skrzydła trochę Ci oklapną,
To przyjaciel własnych w mig pożyczy.
Najlepiej razem cieszyć się książką, piosenką, obrazem.
I z przyjacielem dzielić każdą myśl.
Najlepiej razem, zawsze razem - tak jak dziś.

Piosenki

Mała Armia Jezusa - Maryja Jedyna Królowa

Ma Ma Ma Maryjo

Jesteś tą Jedyną

Ma Ma Ma Maryja

Jedyną Królową

Serce moje niech



bije dla Ciebie

oczy moje niech

patrzą na Ciebie

ręce moje niech

klaszczą dla Ciebie

nogi moje niech

chodzą dla Ciebie.

Zadania
logopedyczne

1.Układanie warg w „kółeczko” (widoczne 4 siekacze, zęby zamknięte);

2.„Zaokrąglenie”warg można uzyskać przez delikatny nacisk na kąciki

warg dziecka własnymi palcami

(kciukiem i palcem wskazującym) lub dwoma palcami wskazującymi

dziecka;

3. Naprzemienne ściąganie i rozciąganie złączonych warg (u-i- u-i- u-i-

u-i)

4.„Małe bazie niesie mama” – wymawiać z przesadną artykulacją głosek

Wiersz
logopedyczny

Ta żabka kłamie
Ża-ża, ża-ża żabka mała, chyba nagadała
eżo-eżo, eżo-eżo, kilku małym jeżom.
o tym że-że-że,
małe jeże je.
Na to jeden jeżyk,
,,Żabkom nikt nie wierzy”

Zagadki

1. Człowiekowi to zwierzę od dawna służyło, na wojnie i w polu
pomocne nam było. Do dziś wielu ludzi chętnie go dosiada, bo do jazdy
po łąkach doskonale się nada (KOŃ)

2. Ten skrzydlaty pojazd ponad obłokami szybko nas przewozi
pomiędzy krajami (SAMOLOT)

3. W wagoniku stałam, po linie jechałam i stamtąd w zachwycie góry
oglądałam (KOLEJKA GÓRSKA)

4. Sunie po jeziorze, choć pedały ma. Pływała nim mama, tata oraz ja
(ROWEREK WODNY)

5. Między twymi ramionami ciągle kręci się ta pani. Kiedy zimno jest na
dworze, szalik ją ochronić może (SZYJA)



6. Porusza się żwawo w rozmowie przy każdym głośnym słowie.
Pokarmy też chętnie próbuje, bo każdy smak świetnie czuje (JĘZYK)

7. Ta zdrowa, zielona kuleczka wygląda jak mała kapusta. Na obiad ze
smakiem zjadana, rozpływa się niemal w twych ustach (BRUKSELKA)

8. U góry jest wąska, a na dole szersza. Do fartuszka wpadła - wiem ja
o tym z wiersza (GRUSZKA)

9. To nie samolot, a w górę wzleci, kiedy się ogień pod nim roznieci
(BALON)

10. Niezwykła łódeczka - nabiera prędkości, gdy tylko w jej żaglach
silny wiatr zagości (ŻAGLÓWKA)

11. Specjalny autobus z czułkami, co wozi nas ulicami. Benzyny nie
potrzebuje,  bo prądem się naładuje (TRAMWAJ)

12. Choć skrzydeł nie ma wcale, to lata doskonale. W górę śmigło go
wznosi, więc o rozbieg nie prosi (HELIKOPTER)

13. Choć ma wielkie cztery koła, szybko jechać on nie zdoła. Lecz na
polu - wciąż pracuje, tam go rolnik potrzebuje (TRAKTOR)

14. Od stacji do stacji,  w podziemnym tunelu, spieszy się, aby  dotrzeć
do celu (METRO)

15. W kajucie, na jego pokładzie, kapitan Cię dziarsko przywita. I potem
popłyniesz przez morze - przygoda to wyśmienita! (STATEK)

16. Zwinny, szybki, gna przez miasto. Przemknie nawet, gdy jest ciasno.
Ma dwa koła, a nie cztery, lecz jest szybszy niż rowery (MOTOR)

17. W lesie pracuje, pośród przyrody, dogląda drzew i sadzi las młody.
Żywi zwierzęta zimową porą, bierze w opiekę sarenkę chorą
(LEŚNICZY)

18. Gdy w sporcie osiągnąć chcesz sukces i z pasją wytrwale trenujesz,
to z pomocą tego specjalisty na wygraną szybciej zapracujesz
(TRENER)

19. Wielki, piękny gmach, w nim są sztuki grane, raz na jakiś czas pójść
tam jest wskazane (TEATR)

20. Co to za uczucie, co dopada aktora, kiedy wyjść na scenę
przychodzi już pora? (STRES)



Modlitwy

Modlitwa poranna:
Bardzo Cię proszę dozwól, bym przez dzień cały,
Mógł wszystko robić dla Twojej chwały!

Modlitwa przed posiłkiem:
Niechaj wszyscy głodni znajdą pożywienie
a ci, co odeszli osiągną zbawienie.

Po posiłku :
Pobłogosław wszystkich ludzi,
którzy muszą się natrudzić,
byśmy mieli tyle chleba
ile dzisiaj nam potrzeba!

Modlitwa na zakończenie
Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę, za to, że uczą mnie cieszyć się
światem.

Zabawy w kole

„Idzie, idzie stonoga, stonoga, aż się

trzęsie podłoga, podłoga hej"

Ta prosta zabawa ma dwie wersje, pierwszą możemy

wykorzystać, jako zabawę rytmiczną,

w której ważna jest prawidłowa koordynacja ruchów, poruszenie się w

rytm muzyki

z uwzględnieniem zmian tempa. Wówczas modelujemy dowolnie

słowa:

„Biegnie, biegnie stonoga, stonoga, aż się

trzęsie podłoga, podłoga hej" (dzieci biegną gęsiego)

„Skacze, skacze stonoga, stonoga, aż się trzęsie



podłoga, podłoga hej" (dzieci skaczą

na prawej nodze, na lewej lub na dwóch)

„Wlecze się, wlecze stonoga, stonoga, aż się trzęsie

podłoga, podłoga hej" (dzieci zwalniają tempo)

„Maszeruje stonoga, stonoga, aż się trzęsie podłoga,

podłoga hej" (dzieci

maszerują)

Podczas wypowiadania ostatniego słowa piosenki „hej",

wszystkie dzieci powinny podskoczyć i opaść na podłogę z szeroko

rozstawionymi nogami. (Do tego momentu jest to zabawa do

zrealizowania online; dalej już tylko na żywo)

Dziecko będące głową stonogi, przechodzi na czworakach

pod rozsuniętymi nogami wszystkich dzieci na koniec. Kolejna osoba

zostaje

głową stonogi.

J. angielski

Moja rodzina

Wygląd

Jedzenie

Napoje

Zgodnie z podstawą programową

Zatwierdzam do realizacji

………………………………….




