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Ścieżka edukacyjna 

Witaj szkoło - nowe miejsca i nasze bezpieczeństwo. 
1. Wakacyjne opowieści. 
2. Bezpiecznie przez życie. 
3. Owocowe sady. 
4. Moje miejsce na mapie Polski i Europy. 
5.Dawne stolice Polski, sąsiedzi Polski. 

Cnota PORZĄDEK 

Hasła tygodniowe 
Dbam o porządek w półce, na biurku i w piórniku. 
Wieczorem pakuje plecak, by rano punktualnie pojawić się na zajęciach. 
Dbam o moje przybory szkolne. 
Dbam o porządek w sali i łazience. 

Nawyk pobożności W modlitwie pamiętam o dziękczynieniu  

Święty miesiąca Św. Andrzej Bobola 

Bity obrazkowe motyle świata 
herby miast 

Bity czytania Zabawki 
jeziora w Polsce 

Bity matematyczne Mnożenie przez 1 
dzielenie przez 1  

Psychomotoryka 

Motoryka duża: 
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”. 

Edukacja polonistyczna 

EDUKACJA POLONISTYCZNA: 
a.) Przygotowanie do nauki pisania: 
1. Grafomotoryka. 
2. Pisanie literek po śladzie w kaszy 
b.) Przygotowanie do nauki czytania: 
1. Powtórzenie paradygmatu  
z głoską: P, M, B, L.  Łączenie sylab. Tworzenie szeregów  
i sekwencji. 
2. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. 
3. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami. 

Edukacja matematyczna 

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 Kenneth G., „O czym szumią wierzby” 
Przysłowie Mądrość przychodzi z laty, acz nie każdy mądry, kto brodaty.  
Związek frazeologiczny Wdowi grosz  

Fragment z Pisma Świętego 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. Mt 5, 10 
 
Niech miłość i wierność cię strzeże; w oczach Boga i ludzi. Prz. 3,3-4  



 

 

 

Audycja muzyczna Beethoven- Oda do radości 

Johan Strauss- Niebieski Dunaj  

Piosenki 
Kolorowa jesień 

Piosenka o sprzątaniu domu 

Motoryka mała 

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

Modlitwa 

Rano: 
Błogosław mi i pomóż,  
żeby to był dobry dzień.  
Proszę Cię, Boże, który jesteś  
Miłością, bym był podobny  
do Ciebie.  
Przed posiłkiem 
Pobłogosław Panie z wysokiego nieba, hej! Co by na tym stole nie zabrakło chleba. 
Po posiłku: 
Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. 
Na zakończenie dnia 
Dzięki Ci, Boże, 
że mnie ukochałeś, 
dzięki, że tak dobry 
dzisiaj dzień mi dałeś. 

Zabawa w kole Ninja 

Język angielski  

 

 
 


