
 

Podróżnicy 
Styczeń 2023 

 

Ścieżka 
edukacyjna 

 
Dzień Babci i Dziadka 

1.Moja Babcia i mój Dziadek. 

Średniowiecze: 
1.Rycerski stan- zasady, zadania zwyczaje. 
2.Legendy rycerskie. 
3.Średniowieczne zamki w Polsce. 
 
Sklepy: 
1.Pieniądze polskie. 
2.Co i gdzie się kupuje? 
3.Sprzedawca i klient. 
 
Przygotowanie jasełek 

Nawyki 

Socjalizacja: Używam uprzejmych słów: „Dziękuję”, 
„Przepraszam”, „Proszę” 
Praca: Gdy pracuję, siedzę prosto przy stoliku. 
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety pamiętam o spuszczeniu 
wody, zamknięciu klapy i umyciu rąk. 

Cytaty z Pisma 
Świętego Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; Iz 41, 9-10 

Święty Św. Jan Bosko 

Bity obrazkowe 
Budynki w mieście 

Sprzęt sportowy 

Bity czytania 

Tradycyjne polskie potrawy 

Nakrycia głowy 

Bity 
matematyczne 

Liczby 81- 90 

Liczby 91 - 100 

Psychomotoryka 

1. Chodzenie po ławeczce bokiem, przodem i tyłem 
2. Turlanie piłki do siebie nawzajem 
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 

Mała motoryka 

 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.Wydzieranie. 
5.Sznurowanie. 
 



 

Edukacja 
polonistyczna 

 Przygotowanie do nauki pisania. 
1. Wypełnianie obrazków konturowych. 
2. Kreślenie wzorów po śladzie.  
3.Grafomotoryka. 
 
Przygotowanie do nauki czytania. 
1.Zapoznanie paradygmatów z głoską T i D. Łączenie sylab. 
Tworzenie szeregów i sekwencji. 
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów. 
3.Zajęcia z wykorzystaniem metody Dobrego Startu „Piosenki do 
rysowania”   
4.Wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie i liczenie sylab.  
5.Układanie wyrazów z wyciętych sylab. 
6.Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną sylabę, na 
daną literę.  
7.Wyróżnianie literek w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie. 
 

Edukacja 
matematyczna 

1.Przewidywanie następstw. 
2.Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania-zabawy z 
historyjkami obrazkowymi. 
3.Rytmy. 
 4.Liczenie od 1 do 25 na konkretach. 
5.Wyznaczanie wyników na konkretach w zakresie 10. 
6.Mierzenie płynów.  
7.Orientacja na kartce papieru 
8. Metoda Dobrego Startu - wprowadzenie znaku mniejszości 
9. Zadania arytmetyczne- odejmowanie 
10. Metoda Dobrego Startu - wprowadzanie cyfry 5 

Edukacja literacka 
Maks jedzie do babci i dziadka - Christian Tielmann 
Ile płacę? - Małgorzata Strzałkowska 

Przysłowia 

Jak ty komu, tak on tobie. 
Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. 

 

Audycja muzyczna 
9George Gershwin Summertime 
10Edvard Grieg  w grocie króla gór 

Wiersze 

Babcia i dziadek 

Kocham mocno babcię dziadka  

To nie żarty moi mili 

Dzisiaj im życzenia składam  

By sto latek jeszcze żyli 

Kiedy smutek mnie ogarnia  

I wszystkiego mam już dosyć 



 

Dziadek mocno mnie przytuli 

O to go nie trzeba prosić 

Gdy pomyślę o łakociach  

Babcia zaraz coś upiecze 

Muszę przyznać te wypieki  

Najwspanialsze są na świecie 

Piosenki 

 

Koncert na 102 - dla babci i dziadka – sł. i mel. Izabela 

Wałaszewska 

 

Hej babciu, hej dziadku, witamy was piosenką 

, wesołą i skoczną i bardzo uśmiechniętą. 

W piosence sto dźwięków, a każdy pięknie gra. 

 

Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa. 

 

xxxxxxxx o o o, xxxxxxxx o o o, 2x (granie na instrumentach) 

 

Już pora rozpocząć wesołe przedstawienie, 

 

bo każdy chce dla was wystąpić na tej scenie. 

I każdy artysta ważną rolę ma. 

Dla babci i dziadka dziś koncert na sto dwa. 

 

xxxxxxxx o o o, xxxxxxxx o o o, /2x (granie na instrumentach) 

 

https://youtu.be/OsSG-xZkb6 

Zagadki 

1. Co to jest za zaprzęg?Gnają przez las sanie, z przodu pędzą 

konie, słychać dzwonków granie. Z sań dochodzą śmiechy, krzyki 

oraz piski,najwyraźniej taka jazda podoba się wszystkim! (KULIG) 

2. Jakie to deseczki, co razem z kijkami pozwalają śmigać 

pomiędzy zaspami? (NARTY) 

3. Jak to miejsce się nazywa, gdzie co roku, gdy jest zima, dzieci 

łyżwy ubierają i po lodzie się ślizgają? (LODOWISKO) 

4. Gdy przyjdzie zimą w nos poszczypie, na szybie wzory 

narysuje, rumiane zrobi ci policzki, i grubym lodem rzeke skuje 

(MRÓZ) 

5.Powstaje ona zimową porą, gdy wiatr ze śniegiem razem się 

zbiorą. Mroźno podmucha, nasypie śniegu,miota się wszędzie w 

szaleńczym biegu (ZASPA) 

6. Gdy nie masz zimą jej na głowie, prędko opuści ciebie zdrowie, 

potrzebna bardzo bo z jej pomocą, ochronisz się przed zimy 

mocą (CZAPKA) 



 

7. Ma dziobek, żółty brzuszek i czarną czapeczkę. Chętnie zimą w 

karmniku zagości chwileczkę (SIKORKA) 

8. Zamiast włosków na swym grzbiecie pancerz kolców niesie. 

Zimę prześpi, zagrzebany w kupkę liści w lesie (JEŻ) 

9. Ma szczecinę i racice, zjada bulwy i żołędzie. Gdy ich szuka, to 

rozryje pod drzewami ziemię wszędzie (DZIK) 

10. Lubi, gdy mu rzucasz piłkę lub wełny kłębuszek. I błogo Ci 

zamruczy, gdy podrapiesz go w brzuszek (KOT) 

11. Pod korą robaczków szuka zwinny ptak, co leczy drzewa. Jest 

piękny i pożyteczny - choć przecież nie śpiewa (DZIĘCIOŁ) 

12. Gigantyczna gąsienica, co mknie pomiędzy miastami. Po 

drodze trzyma się toru i wita z semaforami (POCIĄG) 

13. Kiedy wieczór zapadł, na dworze usiedliśmy i nad jego 

płomieniem kiełbaski upiekliśmy (OGNISKO) 

14. Kiedy go rozbijesz, w domek się zamienia. Przydatny, gdy nie 

masz innego schronienia (NAMIOT) 

15. Mogą być długie lub krótkie, proste albo kręcone, na kolor 

pofarbowane, albo zwyczajnie - zgolone (WŁOSY) 

16. Zielony i podłużny, zastosowań ma wiele - w plasterkach na 

kanapce lub w mizerii w niedzielę (OGÓREK) 

17. Fioletowe lub żółte, dużą pestkę mają, z nich powidła - a 

dzieci chętnie je zjadają (ŚLIWKI) 

18. Ten specjalista lek przepisuje, gdy twe zwierzątko źle się 

poczuje. Wyleczy kotka, pieska, chomika, konika, krówkę, a 

nawet dzika! (WETERYNARZ) 

19. Nie jest kucharzem, a olej wlewa dzieciom do głowy, gdy jest 

potrzeba. W lekcyjnej sali pilni uczniowie słuchają tego, co on im 

powie (NAUCZYCIEL) 

20. Chociaż w pracy ma lizaka, postać to nie byle jaka. Dla 

złoczyńców jest postrachem - aresztuje ich z rozmachem 

(POLICJANT) 

Zadania 
logopedyczne 

1.Przesuwanie języka po podniebieniu, od przodu w tył jamy 
ustnej 
2. Naprzemienne ściąganie i rozciąganie złączonych warg (u-i-u-i-
u-i-u-i) 
3.kląskanie jak konik (raz szybko – konik biegnie szybko, raz 
wolno konik biegnie wolno) 
4. Lliczenie zębów górnych i dolnych 
5. Nabieranie powietrza w policzki i krótkie trzymanie go, a 
następnie swobodny wydech 
6. Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie 
powietrza z jednej strony jamy ustnej do drugiej – wargi złączone. 

Wiersz 
logopedyczny 

Foka 
Foka farbę fajną wzięła, 
Po foczemu tak fuknęła: 
-Przefarbuję wnet fotele 
I pantofle przed weselem, 



 

Furtkę, szafę  i szuflady… 
Tylko kufra nie dam rady. 
Foka kręci się jak fryga. 
Farba - fru! Po foce spływa. 
Traf chciał - w lustrze się przejrzała. 
-Och!Fatalnie! - Oniemiała.- 
Farbą upaćkałam futro, 
A wesele mam już jutro! 

Zabawa miesiąca 

Zabawa "Zamki i Rycerze" 
Dobieramy się trójkami,2 osoby trzymające się za ręce to 
zamek, a w środku stoi rycerz. Na polecenie "zamek"- Rycerz 
stoi w miejscu, a zamek szuka sobie nowego rycerza. I 
odwrotnie na polecenie "Rycerz", to zamek stoi w miejscu, a 
rycerz szuka nowego zamku Na polecenie "trzęsienie ziemi"- 
zamki i rycerze kładą się na dywan. 

Modlitwy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Język angielski 

Modlitwa poranna: 
Chryste zasiądź pośród nas         
i bądź naszym gościem. 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. 

 
 
Zwroty 
1.Podejdź do mnie- Come to me                                
2.Wychodzimy z sali - We are going out (of the classroom) 
 

Tematy 

1.Winter vocabulary 

2.Snowman parts 

3.Winter clothes and accessories 

4.Revision 

 
Zgodne z podstawą programową.  
 
Zatwierdzam do realizacji. 
 
………………………………… 


