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Ścieżka
edukacyjna

Ja i moje bezpieczeństwo
1.Letnie wspomnienia
2. Segregowanie śmieci.
3.Zanieczyszczenia wody, powietrza, ziemi.
4. Sprzątanie świata - „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.

Cnota
PORZĄDEK

Zadania tygodnia
1. Dbam o porządek na stoliku i w półce.
2.Wieczorem pakuję plecak, by rano punktualnie pojawić się na
zajęciach.

Nawyk W modlitwie pamiętam o dziękczynieniu.

Bohater cnoty bł. Jerzy Popiełuszko

Bity obrazkowe Poczet Władców Polski 
Zabytki Warszawy

Bity czytania Garderoba męska
Symbole pierwiastków chemicznych

Bity matematyczne Mnożenie z cyfrą 1
Dzielenie z cyfrą 1

Psychomotoryka

1. Turlanie, czołganie, raczkowanie.
2. Układy rytmiczno-ruchowe przy muzyce ćwiczące schemat
ciała
i kierunki w przestrzeni.
3. Chodzenie stopa za stopą po równoważni.
4. Podciąganie się na ławeczce, ruchy naprzemienne.
5. Zabawy z wykorzystaniem chusty „Klanza”.
6. Prawidłowa postawa podczas stania na baczność i przy
modlitwie.

Mała motoryka
1. Rysowanie na dużych arkuszach papieru pod dyktando.
2. Rysowanie po śladzie, kredkami, mazakami.
3. Wyklejanie różnymi materiałami.
4. Lepienie z plasteliny.

Edukacja
polonistyczna

1. Przygotowanie do nauki pisania:
a. Grafomotoryka.
2. Przygotowanie do nauki czytania:
a. Powtórzenie paradygmatu
z głoską: P, M, B, L.  b. Łączenie sylab.
3. Tworzenie szeregów i sekwencji.
4. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
5. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi
zdaniami.
6. Wypowiadanie się na forum.
7. Słuchanie opowiadań.



8.Potrafi podać adres swojego zamieszkania.

Edukacja
matematyczna

1. Orientacja przestrzenna.
2. Rytmiczna organizacja czasu (dni tygodnia, miesiące, pory
roku).
3. Liczenie na konkretach i liczenie w pamięci w zakresie 20.
4. Klasyfikacje przedmiotów ze względu na kształt, kolor,
wielkość.

Edukacja literacka
,,Śmieciogród” – Woldańska-Płocińska Aleksandra
,,O wdzięczności – czyli jak ważne jest dziękowanie” -
Michaelene Mundy

Przysłowia Bez pracy nie ma kołaczy.

Związek
frazeologiczny Być komuś solą w oku.

Werset z Pisma
Świętego

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.Mk
12, 28–30

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma
innego. Mk 12, 30–31

Audycja muzyczna Beethoven- Oda do radości
Johan Strauss- Niebieski Dunaj

Wiersze

Segregujemy śmieci

Nie pomyli się ten wcale, kto pomyśli, że metale,
Koniecznie przetwarzać trzeba, bo boksyt nie spada z nieba.

Puszki z metalu zgniatamy, kosza żółtego szukamy.
Wnet powstanie metal nowy, do użytku znów gotowy.
Może garnek dla kucharza? Może rower dla kolarza?
Przetwarzajmy wciąż metale jakości nie tracąc wcale.

Wszystkie stare reklamówki, po jogurtach kubki,
torebki i worki foliowe, do recyklingu gotowe,
Wrzucaj wnet do pojemnika – Niechaj góra śmieci znika!
A butelki plastikowe, przezroczyste, kolorowe,
zgniatać trzeba zawsze, wszędzie, łatwiej je przewozić będzie.

Plastik długo się rozkłada, lecz jest na to prosta rada:
Buteleczki przetwarzamy, wnet z nich piękny polar mamy:
Bluzę, kocyk, inne cuda, gdy recykling nam się uda.

Ludzi w mieście bardzo wielu, nie sortuje dziś papieru.
Proces ten zaś nie jest trudny, kiedy papier nie jest brudny.
Do kosza szybko wrzucamy, gdy już niepotrzebne mamy:
Kartony, gazety i książki, i kartki papieru pomalowane w prążki.



A butelki i słoiki w jakie wrzucać pojemniki?
Przezroczyste szkło się zbiera do białego kontenera!
Kolorowe zaś wypada w zieloniutki koszyk wkładać.
Lecz kryształów i talerzy do nich wkładać nie należy!
A gdzie wrzucić stłuczone okulary, których szukał Pan Chilary,
albo szybę zbitą piłką?
Każdy wie, że to szklane wyjątki
i wrzucamy je w czarne zakątki.

Trawę, liście i patyki wyrzucajcie, drogie smyki,
(lecz bez ziemi i kamyków) do brązowych pojemników!
Gdy ogryzek chcesz wyrzucić, lub banana skórkę rzucić:
wtedy wybierz kosz brązowy, niech inny kolor nie przychodzi Ci
do głowy!
Jednak spieszcie się pomału, by ktoś groźnych materiałów
przez przypadek gdzieś nie wrzucił, bo to są największe z
trucizn! Termometry, stare leki oddawajcie do apteki,
a zepsuty sprzęt zanieście do specjalnych punktów w mieście!

Moje zabawki

Zabawek mam wiele,
są to moi przyjaciele.
Zanim wieczorem spać się położę,
wszystkie starannie na półce ułożę.

Z lewej strony siedzą misie,
uśmiechnięte mają pysie.
Obok kilka pięknych lal,
wystrojonych jak na bal.

Z prawej strony kotek w kratkę,
piesek, który podniósł łapkę.
Krówka, która umie chodzić,
obok klocki, samochodzik.

Gdy półeczka posprzątana,
śpię spokojnie aż do rana.

Piosenki

Świat w naszych rękach - ZoZi

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

Dziękuję Ci - Arka Noego

Dziękuje Ci za to życie które dałeś mi
Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni
Hojny jesteś tak Stworzyłeś dla nas ten piękny świat
I wszystko oddałeś nam
Podziękować Tobie Boże chcę
Za to wszystko co mam

Zagadki

1. Bywa siwy, gniady, kary. Wozi ludzi i towary (KOŃ)
2. Wszyscy na mnie spoglądają, gdy o schludny wygląd dbają
(LUSTRO)
3. We mnie, w tobie, w każdym z nas, puka równo raz po raz
(SERCE)
4. Gorące kule większe od słońca, wiszą wysoko, świecąc bez
końca. Na nocnym niebie, z dala od miast, zobaczysz światła
tysięcy … (GWIAZD)
5. Przy bloku blok i ludzi tłum, uliczny ruch, dookoła szum i
ciągle rośnie niczym ciasto – dom wielu ludzi czyli … (MIASTO)
6. Wolno płynie, ma dwa brzegi. Gdy topnieją wiosną śniegi, z
brzegów na pola ucieka. Czy już wiecie co to? (RZEKA)
7. Kolorowy ten gagatek, fruwa z kwiatka wprost na kwiatek,
pijąc nektar z nich co chwila, bo to przysmak dla … (MOTYLA)
8. Wielki, silny niczym wół, groźny nie tylko dla pszczół. Lepiej,
żebyś o tym wiedział, gdy spotkasz w lesie …
(NIEDŹWIEDZIA)
9. Grubasek z pyskiem jak pieczara, chodzić specjalnie się nie
stara i zerka z wody albo z błota, ten afrykański …
(HIPOPOTAM)
10. W paszczy straszne zęby, gdy wypływa z głębin, ludziom
rzednie mina na widok … (REKINA)
11. Ssak ogromny pośród fal, wolno płynie sobie w dal i choć
wcale nie je ryb, mówią o nim … (WIELORYB)
12. Po sawannie sobie hasa, konik w biało – czarnych pasach i
choć wkoło zwierząt nie brak, ludzie krzyczą: patrz! To …
(ZEBRA)



13. Na gałęziach wierzby wiosną, szare kulki sobie rosną. Czy
to kotki? W każdym razie! To wierzbowe kwiaty – (BAZIE)
14. Ledwo znikną śniegu łaty, spotkasz w górach pierwsze
kwiaty, jak fioletowe obrusy, kwitną na łąkach … (KROKUSY)
15. Dawnym zwyczajem, by rosły zboża, a zima poszła sobie
do morza, topi się w rzece zimową pannę, słomianą kukłę, czyli
… (MARZANNĘ)
16. But na plaże, w kształcie łapki, który śmieszne klapie …
(KLAPKI)
17. Letni domek z materiału, możesz go rozłożyć śmiało, w
lesie, w polu lub przy płocie, żeby spędzić dzień w …
(NAMIOCIE)
18. Kiedy ruszasz na wycieczkę, zostaw w domu torbę, teczkę i
wygodnie chodź po szlakach, kładąc rzeczy do … (PLECAKA)
19. Zielone jeże lecą na ziemię, w każdym brązowa kuleczka
drzemie, gdy masz ich koszyk w parku zebrany, zmienisz w
ludziki małe … (KASZTANY)
20. Miejsce, gdzie na kartkach tkwi rok i wszystkie jego dni, jeśli
daty nie pamiętasz, to przypomni Ci … (KALENDARZ) 

Zadania
logopedyczne

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

Hi-hi-hi pan hipopotam
na hien punkcie miewał kota.
Hie-hie, hie-hie, panie hieny
łapał kiedyś dla higieny.
Hi-hi-hi, hi-hi,
Jedną chciał dać mi.

Zabawy w kole
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi “znajdź coś czerwonego
i okrągłego” i dziecko, które coś znalazło podnosi rękę,
nauczyciel wybiera ochotnika. 

Modlitwy

Modlitwa poranna:
W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego,
chcę dziś dobrze czynić i unikać złego.
Amen

Modlitwa przed posiłkiem:
Pobłogosław Panie nas i te dary, które z Twojej świętej dobroci
spożywać będziemy,
Przez Chrystusa Pana naszego, Amen

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



zachowaj w Twojej miłości nas,
którzy spożywaliśmy z tego stołu. Amen.

Modlitwa na zakończenie dnia:
Za Twe łaski dziękujemy,
Które serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.

Angielski

Zwroty

1. Proszę.

Here you are (podając coś), Please (kiedy o coś prosimy)

2. Dziękuję.

Thank you

Zagadnienia

Powitanie,

przedstawianie się

Instrukcje i polecenia

Kolory i liczby

Zwierzęta domowe


