
Podróżnicy
Październik 2021

Ścieżka
edukacyjna

“Jesienny świat”
Jesień:
1.Dary jesieni.
2.Barwy jesieni.
3.Kwiaty jesienne.
4.Przygotowania zwierząt do zimy.

“Przyroda - nasz skarb”
Ekologia:
1.Ochrona przyrody-las, łąka, woda.
2.Ekologia w domu i w przedszkolu.
3.Zanieczyszczenia lasów, wód, powietrza-sposoby zapobiegania
im.
4.Formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy.
5.Ziemia - nasza czysta planeta.

ŚWIĘCI PATRONI:
1.Święci .
„Bal Wszystkich Świętych”

Nawyki

Socjalizacja: Sprawnie ustawiam się i chodzę w parze.
Praca: Podczas wykonywania zadań staram się pracować w
ciszy.
Autonomia: Zakręcam wodę w czasie nakładania mydła i pasty
do zębów.

Święty Święty Ambroży z Mediolanu

Bity obrazkowe narzędzia
rodzaje serów

Bity czytania instytucje
rzeki w Polsce

Bity
matematyczne

liczby od 21- 30
liczby od 31 - 40

Psychomotoryka
1.Ruchy naprzemienne.
2.Rzuty do celu woreczkiem.
3.Siatkówka balonikiem.
4.Tory przeszkód

Mała motoryka

1. Malowanie linii spiralnych – dom ślimaka, kłębuszki.
2. Malowanie kółek w kołach od najmniejszych do największych.
3.Malowanie linii łamanej w formie różnych wzorów.
4.Wpinanie grzybków.
5.Rysowanie prostych obrazków na zadany temat.

Edukacja
polonistyczna

Przygotowanie do nauki pisania.
1.Wypełnianie obrazków konturowych.
2.Kreślenie wzorów po śladzie.
3.Grafomotoryka.



Przygotowanie do nauki czytania.
1.Zapoznanie paradygmatów z głoską P i M. Łączenie sylab.
Tworzenie szeregów i sekwencji.
2.Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów.
3.Układanie historyjek obrazkowych, bajek, wierszy.
4.Bajki terapeutyczne.
5.Wyklaskiwanie i liczenie sylab.
6. Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej.

Edukacja
matematyczna

1.Orientacja przestrzenna.
2.Rytmiczna organizacja czasu (dni tygodnia, miesiące, pory
roku).
3.Układanie obrazków według wzoru.
4.Wyznaczanie wyników dodawania na konkretach w zakresie 10.
5.Zapoznanie z cyfrą 9. 
6.Rozpoznawanie cyfr 1-9.
7.Przeliczanie w zakresie 10.
8.Przewidywanie następstw-przyczyna i skutek.
9.Klasyfikacje przedmiotów ze względu na kształt, kolor, wielkość.
10.Przypomnienie kolorów.
11. Metoda Dobrego Startu-wprowadzanie cyfry 2.

Edukacja
literacka

Franklin mały bałaganiarz - Paulette Bourgeois, Brenda Clark
Jesień - Małgorzata Strzałkowska

Przysłowia

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Kłamstwo ma krótki nogi.

Werset z Pisma
Świętego

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Mk 12, 30–31

Audycja
muzyczna

Jan Sebastian Bach Suita na gitarę
F. Chopin - Walc Op. 69 No.2

Wiersze

EKOLOGIA
D.Klimkiewicz W.Drabik

Ekologia- mądre słowo,
a co znaczy- powiedź, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.



Masz je chronić i szanować”
- powiedziała mądra sowa….

Maria Konopnicka
"Pani Jesień"

Przeszedł sobie dawno 
śliczny, złoty wrzesień... 
Teraz nam październik 
Dała pani jesień... 
Słońce takie śpiące, 
coraz później wstaje, 
Ptaszki odlatują, 
hen, w dalekie kraje. 
W cieniu, pod drzewami 
cicho śpią kasztany, 
każdy błyszczy pięknie, 
niby malowany. 
Lecą liście z drzewa 
różnokolorowe, 
te są żółto – złote, 
a tamte – brązowe. 
Jeszcze niby ciepło, 
słonko świeci, grzeje... 
aż tu nagle skądejś 
wichrzysko zawieje. 
Chmur wielkich deszczowych 
nazbiera, napędzi... 
tak się pan listopad 
nawija wszędzie.

Piosenki

ZoZi - Świat w naszych rękach

Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier, szkło, plastiki

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier, plastik albo szkło

Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie Sprawą śmieci



trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć

Zbieramy grzyby

1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

Ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki, borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

2. Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Ref: Kurki…
3. Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref: Kurki …

Zagadki

1. Gdy do kuchni wleci, w mig wymiecie śmieci, spod stołu i kotła,
roztańczona … (MIOTŁA)
2. Kiedy brudne zęby spotka, czyści je do zębów szczotka, lecz by
ład w Twej buzi nastał, musi pomóc szczotce … (PASTA)
3. Są tu małpy i lew dziki, słoń, żyrafy wprost z Afryki. Wszyscy im
się przyglądają, o zwyczajach ich czytają (ZOO)”
4. Kryją w środku wielkie skarby – lalki, misie, książki, farby. Co
dostaniesz też od gości? Czasem będą to słodkości
(PODARUNEK)
5. Gdy dzwonienie się rozlega, szybko z łóżka śpioch wybiega,
zna ten sygnał każdy z nas, końca snu to przecież czas!
(BUDZIK)
6. Zawodnicy w piłkę grają, nogą sobie ją podają. Po boisku
muszą biegać, żółtych kartek się wystrzegać (PIŁKA NOŻNA)
7. Delikatne są jak mgiełka, przezroczyste jej skrzydełka. A gdzie
lata, czy wiesz może? Tuż przy wodzie, przy jeziorze (WAŻKA)
8. W sadach i na polach stoi, większość ptaków się go boi –
płoszy je przez całe dnie, stoi prosto ani drgnie (STRACH NA
WRÓBLE)
9. Przed zaśnięciem opowieści o bajkowej poznasz treści, są w
nich smoki, skrzaty wróżki i ich czarodziejskie różdżki (KSIĄŻKA)
10. Są rodzinne, są ulgowe, czasem nawet wycieczkowe. Do
okienka idź po niego. A jakiego? Kasowego (BILET)
11. Sprzątać jej kazały calutkimi dniami, sroga macocha ze swymi
córkami, ptaszki i myszki jej pomagały, za dobre serce ją
pokochały (KOPCIUSZEK)
12. Gdy gospodarz go poprosi, wówczas siodło, uprząż nosi. A co



ciągnie? Chyba wiecie! Wóz na którym usiądziecie! (KOŃ)
13. Głośny warkot brzmi silnika, w środku czasem gra muzyka.
Już rozsiadłeś się w fotelu, już podróżnych w środku wielu
(AUTOKAR)
14. Dom jej z piernika na nóżce stał, każdy się wiedźmy ogromnie
bał. Rzucała urok, czary czyniła, groźna, przebiegła, niedobra była
(CZAROWNICA)
15. Co pies gryzie, zakopuje? Co najbardziej mu smakuje? Gdy ją
zgubi wpada w złość! To rarytas przecież … (KOŚĆ)
16. Są kolejki tu liniowe i wyciągi krzesełkowe. Śnieg warunki
świetne stwarza, a dla kogo? Dla … (NARCIARZA)
17. W tajemnicy wielkiej mama robi go dla ciebie sama. Z jaj i
mąki paru deka – w piekarniku go wypieka (TORT)
18. A co z grządek możesz rwać? Ma zieloną, długą nać – to nie
pietruszka bo na surowo, chrupać ją jest bardzo zdrowo
(MARCHEWKA)
19. Budzi się gdy jest już mrok, dobry słuch ma oraz wzrok, pióra
szare lub brązowe, dziób jak haczyk zdobi głowę (SOWA)
20. Czy to łąka, czy to las – dla wytchnienia jest to czas. A co
musisz mieć w koszyku? Mnóstwo pysznych smakołyków
(PIKNIK)

Zadania
logopedyczne

układanie warg w „kółeczko” (widoczne 4 siekacze, zęby
zamknięte); „zaokrąglenie”
warg można uzyskać przez delikatny nacisk na kąciki warg
dziecka własnymi palcami
(kciukiem i palcem wskazującym) lub dwoma palcami
wskazującymi dziecka;
• naprzemienne ściąganie i rozciąganie złączonych warg
(u-i-u-i-u-i-u-i)
• „małe bazie niesie mama” – wymawiać z przesadną artykulacją
głosek

Wiersz
logopedyczny

Jedzie jajo
-Ajo, ajo, ajo, ajo!
Ale jazda! Jedzie jajo!
-Ija, ija, ija, ija!
Pędzi jajo, auta mija!
Jajo, jadąc na majówkę,
Wzięło jeża i jałówkę,
I pijawkę, co ma czkawkę,
I pająka i jaszczurkę,
Mrówkojada, jego córkę…
-Ije, ije, ije, ije!
Droga wąska i się wije,
A pijawka pije, pije.
Wtem hamuje autem jajo.
Ojej! Z auta wypadają:
Jeż, jałówka i jaszczurka,
I mrówkojad, jego córka,
Pająk… Rety! Co z pijawką?



A pijawka…
Przyczepiła się przyssawką!

Zabawa miesiąca

Grzyby
Dzieci ustawiają się w kręgu, a nauczyciel stoi w środku koła.
Rzuca piłką do każdego dziecka po kolei i podaje nazwę
jadalnego grzyba z piosenki miesiąca. Zadaniem dziecka jest
złapać piłkę i odrzucić do nauczyciela. Dopiero kiedy padnie słowo
„muchomor” to nie można łapać, a ten kto złapie odpada.

Modlitwy

Modlitwa poranna:
Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię
Jezu, wejdź do mojego serduszka

Modlitwa przed posiłkiem:
Pobłogosław Panie nas i te dary, które z Twej dobroci spożywać
będziemy.
Modlitwa po posiłku:
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które z Twej dobroci
spożywaliśmy.

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

Angielski

1.Przepraszam - I’m sorry, Excuse me ( kiedy chcemy np. przejść)

2.Usiądź proszę - sit down, please

1.Autumn

2.Weather

3.Accessories

4.Revision

Zgodne z podstawą programową.

Zatwierdzam do realizacji.

…………………………………………………...


