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Ścieżka edukacyjna

,,Wakacje”:
1.Witajcie w przedszkolu.
2.To były wakacje!

,,Ja i świat dookoła”:
1.Rodzina.
2.Rówieśnicy.
3.Nasze miasto- Łódź.

,,Wieś”:
1.Wieś.
2.Gospodarstwo.
3.Zwierzęta.

Nawyki

Socjalizacja: Mówię „Dzień dobry” i „Do widzenia” wchodząc i
wychodząc z sali.
Praca: Kiedy chcę coś powiedzieć, podnoszę rękę.
Autonomia: Po spacerze odkładam buty i odwieszam kurtkę
na swoje miejsce.

Święty Św. Bernardyn ze Sieny

Bity obrazkowe rasy psów
gatunki żab

Bity czytania kontynenty
zwierzęta z Arki Noego

Bity matematyczne liczby od 1 - 10
liczby od 11 - 20

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”.

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
polonistyczna

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, Y.
2.Ćwiczenia utrwalające poznane samogłoski.
3.Wyklaskiwanie i liczenie sylab.
4.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.



5.Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi
zdaniami.

Edukacja
matematyczna

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 zakresie do 10.
5.Przypomnienie cyfr 1-8.
6.Rozpoznawanie cyfr 1-8.
7.Przewidywanie następstw – przyczyna i skutek..
9.Klasyfikacje przedmiotów ze względu na kształt, kolor,
wielkość.
10. Metoda Dobrego Startu- wprowadzanie cyfry 1.

Edukacja literacka Zuzia idzie do przedszkola - Liane Schneider.
Tupcio Chrupcio, przedszkolak na medal - Eliza Piotrowska.

Przysłowia
Co za dużo, to niezdrowo.
Z dużej chmury mały deszcz.

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

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

Wiersze

Przedszkole

Czas wakacji już za nami
teraz przyszła pora
by się spotkać z kolegami
i pójść do przedszkola.

Mamie, tacie dam buziaka
-jestem dużym Smykiem
Mówienie „dzień dobry”
Jest moim nawykiem.

Razem z Panią, razem z dziećmi
Poznam rzeczy nowe.
Czekają na nas klocki
i kredki kolorowe.

Będziemy się bawić
i uczyć się dzień cały
malować, śpiewać, skakać
TEN ROK BĘDZIE WSPANIAŁY!

Rodzina to siła

Kiedy w sercu smutek, żal,
Kiedy upadniecie nisko.
Wszelkie smutki idą w dal,



Gdy rodzinę macie blisko.
Bo rodzina to jest siła,
Która wszystko zwyciężyła.
Mama, tata siostra brat
z nimi dobrze iść przez świat.

Piosenki

Śpiewające Brzdące – Biegnę do przedszkola

Choć na niebie słońce
śpi na białych chmurkach,
wyskakuję z łóżka,
jak z dziupli wiewiórka.

Ref: I  chociaż wczesna pora,
ja biegnę do przedszkola.
I chociaż wczesna pora,
ja bardzo cieszę się!

Auta śpią w garażach,
a ptaszki na drzewach,
idę do przedszkola
i wesoło śpiewam.

Uśmiech – Piosenka na dzień dobry

Ref: Jeden uśmiech na twej twarzy,
rozpogodzi chmurny dzień.
I rozświetli każdy cień.

Z uśmiechem ucz się żyć,
Na pewno nic nie stracisz.
Gdy uśmiech szczery dasz,
To łatwo się wzbogacisz.

Jeśli smutek zajrzy w okno,
Daj mu pstryczka w nos.
Śmiejąc się na cały głos.

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
logopedyczne

1. Unoszenie języka do dziąseł za górnymi zębami przy
szeroko otwartej buzi
2. Naprzemienne ściąganie i rozciąganie złączonych warg
(u-i-u-i-u-i-u-i)
3. Nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z
jednej strony jamy ustnej do drugiej – wargi złączone
4. Echo - dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y.
5. Liczenie zębów górnych i dolnych
6.Kląskanie

Wiersz logopedyczny

Fela kufer ma na skwerku,
Ale co jest w jej kuferku?
Od Feliksa pantofelki,
I flanelki i frędzelki,
Nowe futro od Fabiana,
Fatałaszki od Floriana.
Fela wnet furmankę wzięła,
i do Francji wyfrunęła.



Zabawa miesiąca

„Co pływa po wodzie?”
Na tle muzyki dzieci naśladują ciałem ruch fal. Gdy muzyka
cichnie, siadają na dywanie pojedynczo, parami lub trójkami,
zgodnie z poleceniami nauczyciela: – „kajak” – dzieci siadają
pojedynczo na dywanie – „Żaglówka” – dzieci dobierają się w
pary – „Statek” – siadają trójkami – jedno za drugim w
rozkroku.

Modlitwy

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

Modlitwa przed posiłkiem:
Pobłogosław Panie z wysokiego nieba,
hej co by na tym stole nie zabrakło chleba. 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.

Język angielski
1.Proszę - Here you are (podając coś),

Please ( kiedy o coś prosimy)
2.Dziękuję - Thank

Powitanie, przedstawianie się
Instrukcje i polecenia
Uczucia/odczuwanie & Emocje
Części ciała


