
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
08.06 do 10.06. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony 
zgodnie z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

DATA TEMAT TREŚCI NR KARTY, LINKI



08.06.2020 
Poniedziałek

Mały entomolog.  Ćwiczenia artykulacyjne „Powtórz, co słyszysz”. 
Mama wypowiada samogłoski: e, a, o, u, i, y. 
Dziecko powtarza je za Mamą., zwracając uwagę 
na właściwy układ ust przy ich artykułowaniu. 
Ćwiczenie wrażliwości słuchowej. 

Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Mama. układa na 
stoliku kilka ilustracji przedstawiających zwierzęta 
łąkowe (np. pszczoły, motyle, żuki) i prosi o 
wskazanie jednego konkretnego zwierzęcia (np. 
żółtego motyla). 

Lubię leżeć na trawie. 

1. Lubię leżeć na trawie, tutaj jest tak ciekawie. 
Przyleciała biedronka, wita inne stworzonka. 
Przyleciała biedronka, wita inne stworzonka. 
2. Motyl siada na ziołach, obok kręci się pszczoła, 
nie ma czasu na plotki, produkuje miód słodki. Nie 
ma czasu na plotki, produkuje miód słodki 
3. Nie uwierzysz, kolego, idą mrówki gęsiego, 
każda niesie zapasy do mrowiska pod lasem. Każda 
niesie zapasy do mrowiska pod lasem. 
4. Skacze, hop!, polny konik, woła, by za nim 
gonić. Wolę leżeć na trawie, tutaj jest tak 
ciekawie. Wolę leżeć na trawie, tutaj jest tak 
ciekawie.

KA k 28 - grupa czterolatków. 
Narysujcie proszę figury geometryczne, 
kwadrat, prostokąt, trójkąt, romb, następnie 
poproście dzieci aby je wycięły- jest to zadanie 
dla obu grup wiekowych. 

https://pl.pinterest.com/pin/
552746554266669642/- pod tym linkiem 
znajdziecie Państwo kolorowankę motyla- 
proszę aby dzieci ją pokolorowały i pocięły na 
cztery elementy, a na koniec ułożyły obrazek w 
całość i przykleiły na czystą kartkę papieru- to 
zadanie również jest dla obu grup wiekowych. 

https://pl.pinterest.com/pin/
696087686144359561/- karta pracy na 
spostrzegawczość- dla obu grup wiekowych.

https://pl.pinterest.com/pin/552746554266669642/
https://pl.pinterest.com/pin/696087686144359561/


09.06.2020 
Wtorek

Motyle. Ćwiczenia lateralizacji. Dzieci siedzą w kole na 
dywanie jedno za drugim i rysują palcem na 
plecach kolegi przed sobą raz prawą, raz lewą ręką 
różne kształty (np. kwiatek, słoneczko) zgodnie z 
poleceniem mamy. Usprawnianie rąk.- do tej 
zabawy możecie zaprosić chętnych domowników. 

Ćwiczenia oddechowe. Dziecko dmuchają przez 
słomkę na płatki kwiatów z papieru kolorowego 
rozsypane na dywanie. Wzmacnianie przepony. 

W zoo  
Przyleciał motylek leciutki jak płatek, niebieski jak 
niebo, uroczy jak kwiatek. Jakby fragment nieba 
zleciał w dół na chwilę… A potem – poleciał 
niebieski motylek…                                                         
Maciejka Mazan 

2. Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe 
pytania:                       − Jak wyglądał motylek z 
wiersza?                                                         - 
Jaki był?  
− Jak jeszcze mogą wyglądać motyle?                                                               
− Z czym kojarzą się wam motyle?    
Praca plastyczna: 
 Wycięcie z papieru kolorowego dwóch 
prostokątów (skrzydełek motyla) o wymiarach 5 cm 
x 15 cm x przyklejenie skrzydełek do rurki od 
papieru toaletowego x przymocowanie sznurka 
(przeciągnięcie sznurka przez rurkę i zawiązanie).- 
to zadanie jest dla obu grup wiekowych. 
                                                                                                     

KP3 k 75- grupa czterolatków.



10.06.2020 
Środa

Na zielonej łące. Ćwiczenia ortofoniczne. Łączenie wydechu z 
wymową pojedynczych głosek przez powtarzanie 
sekwencji: Leci osa koło nosa – bzbzbz… Ćwiczenie 
mięśni narządów mowy. 

Pomoce: duży arkusz szarego papieru, flamastry w 
kilku kolorach (czarny, czerwony, zielony), papier 
kolorowy samoprzylepny, pudełka po zapałkach, 
sylwetki małych zwierząt łąkowych (np. wycięte z 
gazety), kostki do gry.- są to materiały potrzebne 
do wykonania poniższego zadania. 

1. Przygotowanie gry. Mama/ tata rozkłada na 
podłodze duży arkusz papieru. Rysuje grę i 
jednocześnie opowiada: To jest wspaniała łąka. 
Rośnie na niej bardzo dużo kolorowych kwiatów. 
Każdy z was może wybrać się na spacer po tej łące 
(rysuje trasę w postaci kółek) i sprawdzić, kogo 
można tam spotkać (na wybranych kółkach 
przykleja według wskazówek dzieci sylwetki 
różnych zwierząt łąkowych). Następnie dzieci 
samodzielnie wykonują dla siebie pionki z pudełek 
po zapałkach, oklejając je według własnego 
pomysłu papierem kolorowym samoprzylepnym. 

2. Przedstawienie reguł gry. Liczba graczy: do 
ustalenia. Cel gry: każdy gracz musi jak 
najszybciej dotrzeć do końca łąki (pole META). 
Początek gry: rozpoczyna gracz, który wyrzuci 
jedno oczko. Ruchy w grze: x gracze przesuwają 
się o tyle pól, ile oczek wyrzucili na kostce x 
wyrzucenie sześciu oczek oznacza, że gracz stoi 
jedną kolejkę x wejście na pole z sylwetką 
łąkowego zwierzątka oznacza cofnięcie się o trzy 
pola lub pójście o trzy pola do przodu (zestaw 
zwierząt opóźniających i przyspieszających grę 
każdorazowo ustalają dzieci). 

KP3 k. 76- grupa czterolatków. 
KP2 k. 60 grupa trzylatków.



11.06.2020 - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Boże Ciało. 

12.06.2020- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

Życzę Wam słonecznego długie weekendu. 

Wszystkie zadania wykonujecie pomału w miarę możliwości czasowych, oraz chęci dziecka, pamiętajcie również o pozytywnej 
motywacji dziecka do pracy, jak i również o tym, żeby Wasze pociechy stawały się coraz bardziej samodzielne, nie wyręczajcie ich 
proszę np. w ubieraniu się, czy myciu ząbków. 

              Sporządziła: mgr Małgorzata Głuszko 


