
 

Odkrywcy 

Wrzesień 2018 

Ścieżka edukacyjna  „Było sobie życie” 

Nasza grupa 

1. Poznajmy się. 

2. Moja sala. 

3. Ja – co mi wolno i   czego mi nie wolno. 

Ja-moja rodzina (zawody) 

1. Ja – moje miejsce w rodzinie. 

2. Role i obowiązki członków rodziny. 

3. Moje rodzeństwo. 

4. Zawody naszych rodziców i dziadków. 

Nawyki Socjalizacja: Mówię „dzień dobry” i „do widzenia” 

 

Praca: Przysuwam krzesełko do stolika 

 

Autonomia: Sam zakładam i zdejmuję buty 

Przysłowia I tydzień : Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 
II tydzień: Strach ma wielkie oczy. 

Bity obrazkowe - ślady zwierząt 

- symbole Parków Narodowych 

Bity czytania - imiona dzieci 

- święta państwowe 

Bity matematyczne - kropki (1-10) 
- kropki ( 11-20) 

Psychomotoryka Motoryka duża 
1.Turlanie. 
2.Czołganie. 
3. Układy rytmiczno-ruchowe przy muzyce, ćwiczące schemat ciała i kierunki w przestrzeni. 

Edukacja polonistyczna 1. Kreślenie wzorów grafomotorycznych na tablicy. 
1. Zapoznanie się z samogłoskami  A,  metoda symultaniczno – sekwencyjna wg Jagody 
Cieszyńskiej. 
3. Ćwiczenia 
utrwalające poznane samogłoski – dotykanie, wyklejanie, wodzenie po śladzie 
4. Ćwiczenia 
utrwalające poznane samogłoski - zabawy rytmiczno-ruchowe. 
5.Słuchanie opowiadań i wierszy. 

Edukacja matematyczna 1.Orientacja przestrzenna 



- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała 
- rozpatrywanie otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby (ćwiczenia z misiem) – pod, nad, 
za, przed, obok, wewnątrz, na zewnątrz, 
2.Rytmiczna organizacja czasu (dzień/noc, pory roku, kalendarz, tydzień) 
3. Poznanie cyfry 1. 

Edukacja literacka Zawody, czyli kim możesz zostać- Agnieszka Nożyńska 

Savoir- vivre dla dzieci- Ks.Janusz Stańczuk 

Wierszyk logopedyczny Piłka 

Pi- Pi, pi- pi, leci piłka, 
apie- apie, łapie Lilka 
piłkę, epie- epie- epie, 
ale Elka łapie lepiej. 

Audycja muzyczna Grażyna Bacewicz – Kaprys polski 

Barbara Strozzi 'La Vendetta' 

Zabawa  Stary niedźwiedź 

Wiersze Wszystko robię sam – Bożena Forma 

W przedszkolu jak w domu- B. Szelągowska 

Piosenki Wesoło nam- T.Strąk 

Moja rodzina- S. Karaszewski 

Motoryka mała 1.Rysowanie na dużych arkuszach papieru, kolorowanie. 
2.Lepienie z plasteliny.  
3. Zabawy paluszkowe. 
4.Malowanie farbami na dużych arkuszach papieru. 
5. Cięcie nożyczkami. 
6. Nawlekanie. 
7. Przypinanie spinaczy. 

Modlitwa Rano: 

Za noc, co minęła, 
za dary z Twej ręki 
chcemy Ci podziękować Boże Wielki. 

Przed posiłkiem: 

Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. 

Po posiłku: 

Panie Jezu, nasze słonko, dziękujemy za jedzonko. 

Na zakończenie: 

Za dzień dzisiejszy, za dary Twej ręki, Niosę Ci z głębi serca me dzięki. 



Święci Święty Andrzej Bobola 

 
 


