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  Ścieżka edukacyjna 

 
„Ja i moje bezpieczeństwo” 
 Wakacje. 
1.Witajcie w przedszkolu! 
2.Adaptacja. 
3.Droga do przedszkola. 
4.To były wakacje! 
  
Ja – i świat dookoła 
1.Ja – moje miejsce w rodzinie. 
2. Ja i moi rówieśnicy. 
3.Mój dom i okolica. 
4. Nasze miasto- Łódź 

Nawyki 

Socjalizacja: Mówię „Dzień dobry” i „Do widzenia”/”Szczęść Boże” i „Z Panem 
Bogiem” domownikom, sąsiadom, znajomym, dorosłych, których spotkam. 
Praca: Kiedy chcę coś powiedzieć, podnoszę rękę. 
 Autonomia: Szanuję swoje rzeczy i odkładam je na miejsce 

Święty Święty Tomasz Apostoł 

Bity obrazkowe Chrząszcze 
Węże 

Bity czytania Imiona dzieci 
Członkowie rodziny 

Bity matematyczne Dodawanie z 1 
Odejmowanie z 1 

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, masy solnej, gliny. 
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, Ó, 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 pamięci w zakresie 10. 
5.Rozpoznawanie cyfr 0-9. 
6.Przewidywanie następstw – przyczyna i skutek.. 
7.Klasyfikacje przedmiotów ze względu na kształt, kolor, wielkość. 

Edukacja literacka BAJKI WYCHOWAJKI 
PAN KULECZKA- SKRZYDŁA 

Przysłowia 
Skoro wrzesień to już jesień. 
Nie wszystko złoto, co się świeci. 

Werset z Pisma 
Świętego 

 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu a On sam będzie działał. Ps 37,5 
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i 
doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Wj23,20 

Audycja muzyczna 
 Witold Lutosławski- interlude for orchestra 
Wojciech Kilar- Portret of a Lady 

Wiersze 
Jestem jesień -Maria Terlikowska 
Myszka Tuwima - Urszula Kowalska 

Piosenki 
Szczęść Boże, życzymy 
Bo w przedszkolu 

Zabawy w kole 
Toster, mikser, słoń 

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,  
pobłogosław ten posiłek. 
 
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Za Twe łaski dziękujemy, 
Które serce Twoje dało; 
W dani dusze Ci niesiemy, 
By nas serce Twe kochało. 
 



 

Język angielski  

 
 
 
 
 
 


