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Ścieżka
edukacyjna

Ekologia
1.Skąd się biorą drzewa?
2.Leśne zwierzęta. 
3.Ekologia w domu i w przedszkolu.
4.Formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy.

Cnota pobożności:
1. Październik miesiąc Maryjny
2. ,,Dzień Wszystkich Świętych”

Nawyki

Socjalizacja: 
Używam słów „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę”.

Praca:
W sali mówię, a nie krzyczę. 

Autonomia: 
Przy myciu rąk podwijam rękawy.

Święty Święty Maksymilian Maria Kolbe

Bity obrazkowe
- rodzaje chmur
- zioła w kuchni

Bity czytania
- państwa Europy
- przedmioty w łazience

Bity
matematyczne

- dodawanie z 2
- odejmowanie z 2

Psychomotoryk
a

1.Ruchy naprzemienne.
2.Rzuty do celu woreczkiem.
3.Siatkówka balonikiem.
4.Tory przeszkód.
5. Skacze na jednej nodze.

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.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.Powtórzenie  paradygmatów z głoską P i M i samogłosek. Łączenie 
sylab. 
2. Tworzenie szeregów i sekwencji.
3. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów.
4.Układanie historyjek obrazkowych, bajek, wierszy.
6.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
7. Wypowiedzi pełnymi zdaniami. 



8. Metoda Dobrego Startu- Od wierszyka do rysunku

Edukacja
matematyczna

1.Układanie obrazków według wzoru.
2.Wyznaczanie wyników dodawania na konkretach w zakresie 10.
3.Przeliczanie w zakresie do 15.
4.Rozpoznawanie cyfr 1-9.
5.Przewidywanie następstw – przyczyna i skutek. 
6.Klasyfikacja przedmiotów ze względu na kształt, kolor, wielkość.
7. Przeliczanie co 3.
Różne formy utrwalania poznanych cyfr.

Edukacja
literacka

“Na zawsze przyjaciele” Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak

Fragment Pisma Świętego (“Mała Biblia dla małych dzieci” - Jonasz 
sprzeciwia się Bogu).

Przysłowia
Agnieszka łaskawa, puszcza skowronka z rękawa.

Barbara po wodzie, Boże Narodzenie o lodzie.

Werset z Pisma
Świętego

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Mt 5, 3

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Mt 5, 4

Audycja
muzyczna

Symphony No.40 - Molto Allegro Mozart
Barbara Strozzi-Amor dormiglione

Wiersze “Październik” Apolinary Nosalski
 
Październik chodził drogą
w wyrudziałym kaftanie,
drzewom włosy malował
jesiennymi farbami.
 
 
 
Dobierał im kolory
odpowiednio twarzowe
jaskrawo-żółte klonom
osikom - malinowe.
 
Wystroił je paradnie
ale w tym cały kłopot,
że im wkrótce rozkradnie
wszystkie barwy listopad. 
 
 
„Piękne zwyczaje” Czesław Janczarski
 
Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:



mówi „dzień dobry, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią „dzień dobry, słonko kochane”.
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi „przepraszam”, potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
„dziękuję”- szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
„dobranoc” szumią z prawa i z lewa.

Piosenki

„Nadzieja”-Mocni w Duchu

Ref. Nadzieja nosi niebieską sukienkę, D G h

Bo ta nadzieja jest z nieba, G e

Każdy, kto kocha, ten wie. G A (D)

1. Przyjmij do serca wiary ziarenko, G A fis h

Co drzewem staje się. G A

Potem je zanieś dobrą piosenką. G A fis h

Wiarę rozdaje się! G A D

2. Z Nieba spogląda Jezus pogodny.

Święci niosą wieść:

„Warto jest kochać sercem łagodnym.

Miłość największa jest!”

Małe TGD- Drzewo
nie ma tak wysokiego drzewa

na które byś się nie wspiął

żeby ratować mnie

nie ma takiej głębokiej wody

do której byś nie wyskoczył

żeby ratować mnie



kto cię zna, ten już wie:

nie zatrzyma ciebie nic

żadna siła nie pokona

nikt nie kocha mnie jak ty

tak mi dobrze w twych ramionach

nie mam tak gorącego pisku

po którym byś nie przeszedł

żeby ratować mnie

nie ma takiej wichury śnieżnej

której byś nie przetrzymał

żeby ratować mnie

kto cię zna, ten już wie:

nie zatrzyma ciebie nic

żadna siła nie pokona

nikt nie kocha mnie jak ty

tak mi dobrze w twych ramionach

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

1. Przesuwanie języka po podniebieniu, od przodu w tył jamy ustnej;
2. Wysuwanie ściągniętych warg do przodu – na górnej wardze kładziemy
3. 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;
4. Wypowiadanie na jednym wydechu pojedynczych głosek, np. 
naśladowanie syczeniawęża (sssss…); lokomotywa” – wdech i na 
przemian wydech powietrza raz prawym, raz lewym kącikiem ust;
5. Zabawa z płomieniem świecy – lekkie dmuchanie, by płomień „tańczył”,
lecz nie zgasł;

Wiersz
logopedyczny

 Dzięcioł
Dzięcioł w lesie stuka : 
stuku, stuku, stuk. 
Tępi on szkodniki : stuku, stuku, stuk. 
Szuka ich pod korą :stuku, stuku, stuk. 
Szuka przez dzień cały : stuku, stuku, stuk.

Zabawy w kole DETEKTYW I USYPIACZ: 
Dzieci siedzą w kole, pani prosi o wyjście detektywa. pod jego 
nieobecność wybiera dziecko które staje się ,,Usypiaczem". Usypia on 



kolejne dzieci mrugając do nich oczkiem (lub obydwoma, jeżeli nie potrafi 
jednym). Wezwany detektyw wykrywa kto jest sprawcą padania na dywan
kolejnych dzieci (zapadają na śpiączkę w sek.) Usypiacz zamienia się w 
detektywa, idzie za drzwi. A pani wybiera nowego usypiacza, który jak 
zwykle zaczyna działać po wejściu detektywa do sali.

Modlitwy

Modlitwa poranna:
Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,
o zdrowie dla moich najbliższych proszę
i proszę także, niech mnie od złego
na każdym kroku aniołki strzegą
Amen.

Modlitwa przed posiłkiem:
Pobłogosław Panie ten posiłek, 
który daje życiodajną siłę

Modlitwa po posiłku:
Panie, który karmisz wszystko co żyje, 

dziękujemy Ci za posiłek. Amen.

Modlitwa na zakończenie dnia:
Za dom nasz ciepły, za chwile radości.

Niech w nim na zawsze pokój Twój zagości. Amen.

Angielski
1.Zwroty:
- Przepraszam- I am sorry, excuse me (kiedy chcemy np. przejść);
-Usiądź proszę- Sit down, please.

Zgodne z podstawą programową

Zatwierdzam do realizacji 

……………………………………...


