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Ścieżka 
edukacyjna 

„Ja i moje bezpieczeństwo” 
 
Wakacje. 
1.Witajcie w przedszkolu! 
2.Przypomnienie zasad obowiązujących w grupie. 
3.Mapa wakacyjnych podróży- projekt. 
 
Ja – i świat dookoła 
1.Ja – moje miejsce w rodzinie. 
2. Ja i moi rówieśnicy. 
3. Nasze miasto- Łódź 

 

Nawyki 

Socjalizacja:  
Mówię „Dzień dobry” i „Do widzenia” wchodząc i wychodząc z sali. 
 
Praca:  
Sprzątam zabawki po zabawie. 
 
Autonomia: 
Wycieram buty po wejściu do przedszkola. 
 

Święty Św. Matka Teresa z Kalkuty 
Bity 

obrazkowe 
- zabytki Łodzi w malarstwie 
- zamki na świecie 

Bity czytania 
- korona gór Polski 
-środki transportu lotniczego 

Bity 
matematyczn

e 

- dodawanie z 1 
- odejmowanie z 1 

Psychomotor
yka 

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”. 

Mała 
motoryka 

1.Rysowanie na dużych arkuszach papieru pod dyktando. 
2.Rysowanie po śladzie , kredkami, mazakami. 
3.Wyklejanie różnymi materiałami. 
4.Lepienie z plasteliny. 
5.Wodzenie palcem po wzorach sensomotorycznych. 
6.Origami płaskie. 

Edukacja 
polonistyczn

a 

Przygotowanie do nauki pisania. 
1. Wypełnianie obrazków konturowych. 
2. Kreślenie wzorów po śladzie. 
3.Grafomotoryka. 
Przygotowanie do nauki czytania. 
1.Powtórzenie samogłosek A, E, I, O, U, Ó, Y oraz paradygmatów. 



2.Ćwiczenia utrwalające poznane samogłoski i paradygmaty. 
3.Wyklaskiwanie i liczenie sylab. 
4.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. 
5.Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami. 
6. Metoda Dobrego Startu- Od wierszyka do rysunku 

Edukacja 
matematyczn

a 

1.Orientacja przestrzenna 
2.Orientacja w schemacie własnego ciała. 
3.Rytmiczna organizacja czasu (dni tygodnia, miesiące, pory roku). 
4.Liczenie na konkretach i liczenie w pamięci w zakresie 10. 
5.Rozpoznawanie cyfr 1-9. 
6.Przewidywanie następstw – przyczyna i skutek.. 
7.Klasyfikacje przedmiotów ze względu na kształt, kolor, wielkość. 
8. Liczebniki porządkowe do 10.  
9. Różne formy utrwalania poznanych cyfr. 

Edukacja 
literacka 

“Basia i bałagan” Zofia Stanecka, Marianna Oklejak 
“Pora do przedszkola” Anna Sójka 

Przysłowia 
Chłop strzela - Pan Bóg kule nosi. 

A co po czyjej wielkości, jak nie ma w głowie mądrości. 

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 

Camille saint-saëns Karnawał zwierząt 
Johann Strauss II - Polka 

Wiersze 

Letnia ulewa 

Przed chwilą słońce. 

Nagle ... ulewa! 

Bije o ziemię, 

bije o drzewa, 

na szybach dzwoni 

i w rynnach śpiewa, 

w kałużach pluszcze 

letnia ulewa. 

I znowu cicho. 

Znowu pogoda. 

W całym ogrodzie 

kałuże, woda... 

Po ścieżkach płyną 



srebrne strumyki... 

Prędko! Zbierajmy l 

leśne kamyki, 

port budujmy, 

gdzie płytkie morze. 

Tamy stawiajmy 

w ciepłym jeziorze. 

Puszczajmy łodzie 

z listeczków gruszy, 

nim ziemię znowu 

słońce osuszy…  

 

 

Każdy po sobie sprząta - Maria Terlikowska 

W naszym domku, w czterech kątach, 

Każdy sam po sobie sprząta. 

Pierwszy kącik jest Elżbietki, 

Która właśnie sprząta kredki. 

Drugi kącik jest Agatki: 

Chowa szmatki do szufladki. 

Trzeci kącik jest Rozalki, 

Która sprząta pokój lalki. 

W czwartym kącie, w kącie Janki, 

Ktoś wycinał wycinanki. 

Na podłodze, koło szafki, 

Ktoś rozrzucił jakieś skrawki, 

Ktoś zostawił klej otwarty 

W zaśmieconym kącie czwartym... 

Kto tu sprzątnie, moje dzieci? 

Oczywiście, ten, kto śmiecił! 
 



Piosenki 

Cztery pory roku 
Czasem tak się dzieje, że z nieba woda leje 
Tak jakby ktoś w górze wywiercił dziurę  w chmurze 
 
Ref.: To deszcz, to deszcz, to deszcz 
Weź płaszcz, parasol też! x5 
 
A czasem gdy śnieg pruszy, coś mocno szczypie w uszy 
I wieść ogólna niesie, że stopni minus dziesięć 
 
Ref.: To mróz, to mróz, to mróz 
Koniecznie czapkę włóż! x5 
 
I tak być może czasem, że coś nam wyje basem 
I wieje jak szalony, w każdą świata stronę 
 
Ref.: To wiatr, to wiatr, to wiatr 
Co mknie przez cały świat! x5 

 

  

Dziękuję - Małe TGD 

Miliony ludzi, każdy coś mówi 

może w tej chwili modli się. 

Słyszysz każdego i wiesz dokładnie czego chce. 

Niesamowite, miliony pytań, 

Odpowiedź znasz na każde z nich. 

a ja nie proszę, o nic nie pytam 

ale dziś… 

  

Dziękuję, dziękuję 

dziękuję, dziękuję Ci. 

Nie często niestety to mówię, 

więc mówię… dziś x2 

  

Za moją mamę, za mego tatę - dziękuję Ci, 

za moja siostrę, za mego brata - dziękuję Ci, 

za moje życie, za moje zdrowie - dziękuję Ci, 



za dach nad głową, za chleb na stole - dziękuję Ci 

Zagadki 

1. Kiedy szara niebem sunie – śniegiem sypnie, deszczem lunie. I jak brudnej 
waty góra, może zakryć słońce … (CHMURA) 
2. Z soczystych liści złożona. Okrągła zielona głowa (KAPUSTA) 
3. Kto z Was szybko powie mi, jak mam nazwać siedem dni? (TYDZIEŃ) 
4. Coś o dach stuka, aż czuje dreszcze. To woda z nieba nazwana też … 
(DESZCZEM) 
5. Gęste drzewa, w dole krzaki, mech, jagody i zwierzaki. Zbierasz grzyby? Nie 
trać czasu, na wycieczkę idź do … (LASU) 
6. Piach bez cienia dla ochłody, nigdzie ani kropli wody, by jej nabrać do 
naczynia. Strasznym miejscem jest … (PUSTYNIA) 
7. Zwierzę, które – daje słowo – każdą nogę ma z podkową. Dawniej wiózł 
rycerzy, broń, albo ciągnął wozy … (KOŃ) 
8. Wełnę na swetry, na sery mleczko, daje zwierzątko, zwane … (OWIECZKĄ) 
9. Pełza w trawie, lśniący, grzeczny, czasem bywa niebezpieczny, więc 
ciekawość przezwyciężaj i nie zbliżaj się do … (WĘŻA) 
10. Wielki kot, ma futro płowe, grzywa mu otacza głowę, rycząc groźnie 
marszczy brew, król Afryki to jest … (LEW) 
11. Bardzo długie ręce mają, na gałęziach się huśtają, patrząc na nie, wiele 
dałbym, by być zwinny tak jak … (MAŁPY) 
12. W kapeluszu i na nóżce, pod drzewami i przy dróżce, rosną sobie nie na 
niby, smaczne lub trujące … (GRZYBY) 
13. Czas gdy słońce jest na niebie, ptak świergoce, kura grzebie, każde drzewo 
rzuca cień, a Ty nie śpisz bo jest … (DZIEŃ) 
14. Stoi na stole, wisi na ścianie i czas odmierza równym tykaniem, a czarnych 
wąsów nierówna para, krąży po białej tarczy … (ZEGARA) 
15. Biała i piekąca kula, ostry zapach jej rozczula, więc łzy ronisz na koszulę, 
krojąc nożem swym … (CEBULĘ) 
16. Rumiane i słodkie, przysmak łakomczuszka, pyszne na szarlotkę, chrupiące 
… (JABŁUSZKA) 
17. Krótko, długo, loki, fale, i na co dzień i na bale, strzyże włosy z wprawą 
wielką, osoba zwana … (FRYZJERKĄ) 
18. By samotnie lecieć w chmury, na świat cały patrzeć z góry i kierować 
samolotem, musisz zostać wpierw … (PILOTEM) 
19. Pływa po morzu, a na dodatek, buczy syreną potężny … (STATEK) 
20. Cichy, głośny, gruby, cienki – z instrumentów płyną dźwięki, noga sama w 
tan pomyka, kiedy skocznie gra … (MUZYKA) 

Zadania 
logopedyczn

e 

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 
logopedyczn

y 

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: 
Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, 
ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka. 
Amen. 
 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Drogi Panie Jezu, 
siądź przy stole z nami, 
jak kiedyś siadałeś 
ze swymi uczniami. 
 
Modlitwa po posiłku: 
Dziękujemy Ci, Boże,  za te dary, któreśmy  
spożywali.  
Przez Chrystusa Pana naszego. 
 
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Dzięki Ci, Boże, 
że mnie ukochałeś, 
dzięki, że tak dobry 
dzisiaj dzień mi dałeś. 
 

Angielski 

1.Zwroty: 
- Proszę- Here you are (podając coś), please (prosząc o coś); 
- Dziękuję- Tkank you. 
 
- nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie 
- nauka przedstawiania się i przywitanie się z 
pacynką 
- nauka piosenki „Hello song” oraz „goodbye 
song” 
- nauka piosenki „Walking, walking” 
 

 
 
Zgodne z podstawą programową 

 

Zatwierdzam do realizacji  

 



 

……………………………………... 

 


