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Ścieżka edukacyjna 

 
W pracowni artysty 
1. Taniec współczesny- rodzaje tańca  i muzyki.  
2. Taniec ludowy- stroje ludowe.  
 

Cnota PRZYJAŹŃ 

Zadania tygodnia 
1. Sam pamiętam o pracy domowej. 
2. Jestem odpowiedzialny za środowisko -pamiętam by 
oszczędzać wodę w domu i szkole. 

Nawyk pobożności Z ufnością powierzam swoje sprawy Bogu 

Bohater cnoty J.R.R. Tolkien 

Bity obrazkowe Ślimaki świata 
Obrazy Matki Bożej 

Bity czytania Cyfry rzymskie 
Wyrazy z ż 

Bity matematyczne Mnożenie przez 5 
Dzielenie przez 5 

Psychomotoryka 

1. Chodzenie po ławeczce bokiem, przodem i tyłem. 
2. Turlanie piłki do siebie nawzajem, podawanie piłki górą i 
dołem w rzędzie. 
3. Raczkowanie przodem i tyłem. 
4. Chodzenie z woreczkiem na głowie po wyznaczonej linii. 
5. Wymachy rąk. 
6. Przekładanie szarfy z dołu i z góry. 
7. Rzucanie do celu. 
Motoryka mała: 
1. Malowanie jednocześnie obydwiema rękami na dużym 
arkuszu papieru przypiętym do tablicy lub podłogi. 
2. Malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, 
kłębuszków. 
3. Lepienie z plasteliny. 
4. Sznurowanie 

Edukacja 
polonistyczna 

1. Przygotowanie do nauki pisania: 
a. Grafomotoryka. 
b. Nauka pisania liter I U i T. 
2. Przygotowanie do nauki czytania: 
a. Poznanie paradygmatów z głoską K i G.  
b. Łączenie sylab. 
3. Tworzenie szeregów i sekwencji. 
4. Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną 
sylabę, literę. 
5. Wyróżnianie literek w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie. 
6. Słuchanie opowiadań 

Edukacja 
matematyczna 1. Rytmy. 



2.Mierzenie i porównywanie długości. Eksperymenty i 
zagadki – co jest dłuższe? Konkursy związane z 
mierzeniem. 
3. Mierzenie płynów. 
4. Orientacja na kartce papieru. 
5.Odczytuje temperaturę i ją interpretuje. 
6. Schemat własnego ciała. 

 
Edukacja 
literacka 

Agnieszka Antosiewicz  “Mądre bajki. Przyjaźń.” 

Przysłowie Po styczniu jasnym i białym, w lecie będą upały.  
Związek 
frazeologiczny 

Plagi egipskie 

Fragment z 
Pisma Świętego 

„Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, 
skarb znalazł. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia.”               
J 15,13 

„Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje 
nieszczęściu.”    Prz 17,17 

Zagadki 

1. Co to jest za przestrzeń między ziemią, księżycem, 
planetami oraz między gwiazdami? (KOSMOS) 
2. Kiedy po niebie wędruje nocą, dookoła niego gwiazdy 
migocą, raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz, kiedy słońce 
wschodzi, wnet na niebie już go nie znajdziesz (KSIĘŻYC) 
3. Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem ziemię 
otula? (SŁOŃCE) 
4. Bardzo szybko wzbija się do góry, w niej kosmonauta 
ogląda księżyc i chmury (RAKIETA) 
5. Co to za okrągła planeta, na której bez wody, tlenu, słońca 
nie byłoby życia (ZIEMIA) 
6. W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami, można je 
zobaczyć nocą i wieczorami (GWIAZDY) 
7. Pieni się płyn z butelki. Zamienia się w bąbelki. Nieraz 
głowę ci zmywa. Czy wiesz jak się nazywa? (SZAMPON) 
8. Mała pomocnica porządnej gosposi: co gosposia sprzątnie, 
to ona odnosi. (ŚMIETNICZKA) 
9. Na dwóch nogach służę. Lubi mnie podwórze. Czasami 
mnie okrywa zakurzony dywan. (TRZEPAK) 
10. Kto nie pływa, przyznaj szczerze, ratunkowe koło bierze, a 
kto ratuje gdy brak koła? On w wodzie pomóc zdoła! 
(RATOWNIK) 
11. Zerknij do lusterka, gdy te owoce zjesz, i spójrz na swój 
język, co się stało wiesz? Teraz ma on kolor inny, całkiem 
nowy - ciemnofioletowy (JAGODY) 
12. Co musi wróżka trzymać w paluszkach? by bez 
zmęczenia spełniać marzenia? (RÓŻDŻKA) 
13. Kto ma na półkach książek bez liku i dba o książki i 
czytelników? (BIBLIOTEKARZ) 
14. Gdy wyschnie pranie na sznurze, zaczynam gorące 



podróże, daleko się nie posunę, bo mnie trzymają na sznurze 
(ŻELAZKO) 
15. Choć to nie rolnik, lecz rolę ma, często w teatrze lub w 
filmie gra (AKTOR) 
16. Kto w białym fartuchu przez dzień cały dzień, czy ktoś go 
prosi o sprzedanie lekarstw? (APTEKARZ) 
17. Czytaj wprost, czytaj wstecz, będzie to ta sama rzecz, 
roślina strączkowa, pożywna i zdrowa (BÓB) 
18. I wiosną i zimą, w lecie i w jesieni, ona w kalendarzu 
zawsze się czerwieni (NIEDZIELA) 
19. Większe mniejsze, z ząbeczkami, bardzo ładne są 
czasami, gdy zabraknie ich na liście, list nie dojdzie 
oczywiście (ZNACZKI) 
20. To jest zagadka łatwa i prosta, kim jest dla ciebie twej 
mamy siostra? (CIOCIA) 

Zadania 
logopedyczne 

1. Robimy na zmianę u-i-u-i-u-i-u-i-u-i i coraz dłużej 
wymawiamy te samogłoski. 
2. Udajemy samogłoski - Y - rozkałdamy ręce, mówimy 
“yyyyyyyyy” z rękami u góry, O - dotykamy rekami stóp, A 
kładziemy się na kształt litery A, U - udajemy ze mówimy 
przez kanał zrobiony z dłoni, I - podskakujuemy. 
3. Masowanie dolnymi zębami górnej wargi. 
4. Masowanie górnymi zębami dolnej wargi. 
5. Czyszczenie górnych zębów językiem od wewnątrz, przy 
szeroko otwartej buzi. 
6. Nabieranie powietrza w policzki i przesuwanie z jednego 
policzka do drugiego. 

Wierszyk 
logopedyczny 

Szykowna myszka 
Myszka szuka kapelusza, 
a kapelusz ma na uszach. 
Myszka szuka też szalika, 
szalik ma na dnie koszyka. 
Myszka szalik już wyjęła, 
szybko szyję owinęła. 
W kapeluszu i w szaliku, 
myszka wyszła w pełnym szyku! 

Audycja 
muzyczna 

Georges Bizet- Carmen Overture 
Das Butterbrot - Mozart 

 

Wiersze 

 
Dla Babci 
 
Kochana Babciu! 
Jak można pomieścić w sobie, 
tyle troski, ciepła i miłości. 
Jak można podarować innym 



tyle uśmiechu, dobroci i radości. 
Jak można zdobyć zdolność 
by w trudnych chwilach nieść pociechę. 
Jak można powiedz Babciu 
stać się jak Ty, 
cudownym człowiekiem? 
 
Dla Dziadka 
 
Dzisiaj mamy Święto Dziadka, 
okazja niezwykle rzadka. 
Ja Dziadziusia kocham szczerze, 
w jego słowa zawsze wierzę. 
Mój dziadek ma swoje zdanie, 
budzi we mnie zaufanie. 
To naprawdę trzeba przyznać, 
Dziadek fajny jest mężczyzna. 
Kiedy Dzień Dziadka zaświta, 
wiązanką kwiatów go witam. 
Bądź zdrowy dziadku kochany 
i bądź zawsze razem z nami! 
 

Piosenki 

 
PYTANIA DO BABCI I DZIADKA 
 
Babciu powiedz jaka byłaś w swoich szkolnych latach 
Czy wolałaś w szkole siedzieć czy na dworze  ganiać 
Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś 
Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś 
Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie 
Czy wolałaś czekoladę, landrynki czy ptysie 
Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś 
I czy można cofnąć czas by sprawdzić jaka byłaś? 
  
Super by było tak wyczarować 
By z małą babcią pospacerować 
I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem 
Na koniec świata iść górskim szlakiem 
  
Dziadku przyznaj się czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś 
Procą, łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś 
Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada 
Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał 
  
Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki 
Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki 
A czy w Indian i kowbojów bawić się lubiłeś 
I czy można cofnąć czas, by sprawdzić jaki byłeś? 
  
Babciu, kocham Cię 



Dziadku, kocham Cię 
 
 

Modlitwa 

Rano 
Myśli, słowa, sprawy moje 
Poświęcam na chwałę Twoją. 
Tobie sercem się oddaję, 
Coraz lepszym niech się staję 
 
Przed posiłkiem 
Pobłogosław Panie Boże dary, które 
będziemy spożywali i spraw, aby na świecie nikt nie był 
głodny. Amen 
 
Po posiłku 
Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Ciebie, 
Boże Ojcze 
przez Chrystusa Pana Naszego. Amen 
 
Na pożegnanie 
Za dzień dzisiejszy, 
za dary Twej ręki 
Niosę Ci z głębi 
serca me dzięki. 
 

Zabawa w kole 
pralka- 3 dzieci tworzy koło, jedno z nich mówi jakie ubrania 
dzisiaj będzie prało. kto ma takie ubranie wchodzi do środka i 
kręci się wokół własnej osi 

Język angielski 

Mój dom  

Ubrania  

Przybory szkolne 

 
Podejdź do mnie. 

Come to me 

Wychodzimy z sali. 

We are going out (of the classroom) 

 
Zgodne z podstawą programową 
Zatwierdzam do realizacji 

…………………………………….. 
 
 

 


