
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
18.05 do 22.05. 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 PRAC, LINKI



18.05.2020 
Poniedziałek

Znamy już te 
kolory.

Ćwiczenia artykulacyjne „Minki dla rodziców”. Mama/ Tata 
proponuje dziecku wykonywanie różnych min w zależności 
od nastroju, np. wesołej                              – szeroki 
uśmiech; smutnej – podkówka z warg; obrażonej – wargi 
nadęte; zdenerwowanej – wargi wąskie, zaciśnięte. 
Wzmacnianie mięśni narządów mowy.                                                                                                                             
Zabawa „Świąteczne ciasto”. Dziecko siedzi przy stole na 
dywanie i mają przed sobą woreczki np. z ryżem, kaszą 
gryczaną bądź np. balon z mąką ziemniaczaną, może też być 
plastelina, chodzi tu o rzecz którą dzieci będą mogły 
ugniatać, dobrze też sprawdzi się masa solna, ciasto na 
pierogi, dzieci ugniatają, jakby wyrabiały ciasto. Starają się 
wykonywać rytmiczne ruchy zgodnie z rytmem 
wystukiwanym przez mamę . Rozwijanie wrażliwości 
dotykowej.  

Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Mama ukryła…”. Usiądźcie 
z dzieckiem wygodnie na dywanie. pokażcie im tacę z 
przedmiotami codziennego użytku (talerz, łyżka, kubek, 
widelec itp.) i proście, aby dokładnie się im przyjrzały. 
Przykryjcie tacę materiałem i schowacie jeden z 
przedmiotów. Następnie zdejmijcie materiał i proście 
dziecko o odgadnięcie, czego brakuje. Ćwiczenie na 
spostrzegawczość. 

Usiądźcie wygodnie  na dywanie i wysypcie przed dzieckiem  
dużo kolorowych pasków. Dziecko zabiera tylko te paski, 
których kolory zna.                         Nazywanie kolorów. 
Dzieci nazywają kolory pasków, które dla siebie wybrały. 

Zabawa „Prawa – lewa”.  Dziecko ma przed sobą swoje 
kolorowe paski i wykonuje polecenia mamy., np.: Weź do 
prawej ręki pasek czerwony. Weź do lewej ręki pasek 
zielony. Weź do jednej i do drugiej ręki pasek w tym samym 
kolorze .  
                                                                                                                                  
Zabawa plastyczna „Kolorowy świat”. Układanie na kartce 
kompozycji z pasków według własnego pomysłu i 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/
wypelnij-kolorem/- pod tym linkiem 
znajdziecie Państwo Karty pracy 
kodowane- wypełnij kolorem. Wszystkie 
zadania z dnia dzisiejszego są dla obu 
grup wiekowych.

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/


19.05.2020 
Wtorek

Laurki dla 
mamy i taty.

Oglądanie fotografii rodzinnych. Budzenie przywiązania do 
własnej rodziny.    
                                                                                                        
Ćwiczenia lateralizacji „Zróbmy to razem”. Mama z 
dzieckiem dobierają się w pary, stają naprzeciwko siebie i 
wykonują naprzemienne ruchy zgodnie z poleceniami  
mamy., np. Prawą ręką dotykamy lewego kolana lub Prawą 
ręką dotykamy lewego ucha. Doskonalenie ogólnej 
sprawności fizycznej.  
                                                                                                                  
Ćwiczenia oddechowe „Śmiech mamy i taty”. Dzieci 
naśladują śmiech rodziców: mamy – cha, cha, cha; taty – ho, 
ho, ho. 
Ćwiczenie przepony. 

Rysowanie kredkami portretów rodziców. Zorganizowanie 
wystawy. Ćwiczenia manualne. 

Kącik artystyczny karta 26 i 27- 
zadanie wykonajcie zgodnie z 
instrukcją- te karty dotyczą grupy 
czterolatków. 
Kącik artystyczny karta nr 17- ta karta 
dotyczy grupy trzylatków.



20.05.2020 
Środa

Moja rodzina i 
ja.

 Zabawa „Marsz z woreczkiem”. Dziecko maszeruje z 
woreczkiem w takt muzyki marszowej https://
www.youtube.com/watch?v=_I70_mZwuYg pod tym linkiem 
znajdziecie Państwo przykładową muzykę marszową. Na 
przerwę w nagraniu dziecko zatrzymuje się, a mama 
pokazuje im na palcach pewną liczbę np. 4. Dzieci 
podrzucają do góry woreczek tyle razy, ile widziały 
paluszków.  Po wykonaniu polecenia następuje zmiana 
kierunku marszu. Zabawę powtarzamy kilka razy. Ćwiczenia 
w sprawnym rzucaniu i łapaniu. 

Aktywność plastyczna „Obrazek dla rodziców”. Toczenie 
kuleczek i wałeczków z plasteliny oraz wyklejanie z nich na 
kartce A4 własnej kompozycji. Rozwijanie wrażliwości 
estetycznej, poznawanie struktury plasteliny. Wszystkie te 
zadania, zabawy są dla obu grup wiekowych. 

KP 3 k 70 - czterolatki 
KP 2 k 58- trzylatki

https://www.youtube.com/watch?v=_I70_mZwuYg


21.05.2020 
Czwartek

Wycieczka do 
zoo.

Zabawa dydaktyczna „Dopasuj do pary”. Dzieci dopasowują 
ilustrację młodego zwierzęcia do jego mamy. Poszerzanie 
słownictwa- jeżeli nie posiadacie Państwo w domu książki ze 
zwierzętami możecie je znaleźć w internecie.                                              
Obrysowywanie szablonu zwierzęcia egzotycznego. Dzieci 
przykładają szablon z wyciętym okienkiem w kształcie 
zwierzęcia egzotycznego do kartki i obrysowują kształt 
wzdłuż krawędzi wewnętrznej. Ćwiczenie płynnych, 
rytmicznych, ciągłych ruchów ręki. 

Wyprawa do zoo 
[1] A kto zamieszkał w zoo? Czy was ciekawi to? Opowiem 
wszystko wam, bo się wybieram tam, bo się wybieram tam.                                               
[ 2 ] Dzień dobry, panie lwie, czy pan mnie pożreć chce? Pan 
grzywę bujną ma i ryczy głośno łaaaa…, i ryczy głośno 
łaaaa…                             [ 3 ] Spogląda krzywo wąż i syczy, 
syczy wciąż, i wije, wije się. Pogłaskać go? O, nie! Pogłaskać 
go? O, nie!                                             [ 4 ] A trąbą macha 
słoń. Czy mogę dać mu dłoń? Zatrąbił tru-tu-tu, więc brawo 
biję mu, więc brawo biję mu.                                                
[ 5 ] Do domu wracać czas, lecz przyjdę tu nie raz, lecz 
przyjdę tu nie raz.  
Urszula Piotrowska 

Rozmowa inspirowana tekstem piosenki. Przykładowe 
pytania:                − Jakie zwierzęta mieszkają w zoo?                                                               
− Co to jest zoo?                                                                                                              
− Jak należy zachowywać się w zoo?                                                                 
− Dlaczego nie wolno karmić i drażnić zwierząt?                                              
− Dlaczego zakłada się ogrody zoologiczne? 

KP3 k 71 - czterolatki 
KP2 k 59- trzylatki



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

22.05.2020 
Piątek

Przygody 
zwierząt.

Ćwiczenia oddechowe „Zdmuchnij łabędzia”. Dzieci siedzą 
w parach przy stole naprzeciwko siebie i próbują zdmuchnąć 
łabędzia (piłeczkę pingpongową). Regulowanie długości i siły 
wdechów i wydechów. 

Zabawa „Zmierz długość do małpki”. mama wręcza dziecku 
kolorowe paski papieru o długości 20 cm i prosi o zmierzenie 
długości od miejsca, w którym siedzą, do małpki siedzącej 
na końcu np. pokoju. Utrwalanie pojęcia długość. 

Zabawa „Dokończ zdanie: Lubię zwierzęta, bo…”. 
Wykorzystanie metody twórczego myślenia. 

Zabawy w piaskownicy – lepienie babek, przesypywanie 
piasku. Poznawanie właściwości piasku.

Miłego Weekendu!!!!


