
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 18.05 
do 22.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 
z podstawą programową zawartą w naszych przewodnikach Nowa Trampolina 

na rok przedszkolny 2019/2020.  

Data 
realizacji

Temat Treści Nr kart pracy, linki



18.05 
Poniedziałek

Uśmiechnięte buzie. 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć ćwiczeniami w postaci 
zabawy orientacyjno – 
porządkową „Śniadanie – obiad 
– kolacja”. Poproście dziecko by 
biegając po pokoju na hasło: 
Śniadanie! Usiadło w siadzie 
skrzyżnym i naśladowało ruchem 
jedzenie kanapki. Następnie 
niech ponownie biegają, a na 
hasło: Obiad! niech usiądzie i 
ruchem naśladuje jedzenie zupy. 
I znów niech biega. Na hasło: 
Kolacja! Dziecko siada w siadzie 
skrzyżnym i ruchem naśladuje 
picie herbaty. 

2. Kolejna propozycja to praca 
plastyczna „Uśmiechnięta 
buzia”. Poproście Waszą 
pociechę by na papierowym 
jednorazowym talerzyku 
namalowało lub narysowało 
swoją uśmiechniętą buzie, która 
z pewnością będzie stanowiła dla 
mamy, taty czy babci wspaniały 
prezent. 

3. Zachęcam również do 
tradycyjnej zabawy „Ciepło, 
zimno”. Poproście Wasze 

„To rodzina i to rodzina” – wykonanie ćwiczenia KP3, 
k. 70. Dostrzeganie różnic i podobieństw, omówienie 
struktury rodziny, porównywanie liczebności zbiorów. 
(Karty pracy czterolatki) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 26–27) – 
dzieci przyglądają się kolejnym obrazkom historyjki, 
opowiadają, co przedstawia. Rysują odpowiednią 
liczbę kropek w okienkach zgodnie kolejnością 
zdarzeń. (Karty pracy pięciolatki) 



19.05 Wtorek Kto mieszka w zoo? 1.Dzisiejszy dzień 
rozpoczynamy ćwiczeniem 
dużych grup mięśniowych 
„Wiatraki”. Poproście dziecko by 
stanęło w lekkim rozkroku i 
wykonywało obroty 
wyprostowanymi rękoma do 
przodu i do tyłu. 
2. W dniu dzisiejszym proponuję 
również zabawę dydaktyczną 
„Jakie to zwierzę?”.  Pokażcie 
dzieciom zdjęcia zwierząt 
egzotycznych, a dzieci niech 
powiedzą ich nazwy. Jeśli to 
konieczne, możecie Państwo 
podpowiedzieć. Zabawa ma na 
celu poznanie nazw zwierząt 
egzotycznych oraz rozwijanie 
zainteresowań przyrodniczych. 

3. Dziś zachęcam również do 
wykonania pracy plastycznej 
„Milutki koala”. Zaprezentujcie 
Państwo Waszym pociechom 
zdjęcie, na którym jest koala i 
porozmawiajcie z dziećmi na 
temat jego wyglądu. Następnie 
niech dzieci kawałkami włóczki 
w kolorze białym i szarym lub 
brązowym, na kartce z 
narysowanym zwierzęciem, 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 71. (Karty pracy 
czterolatki) 



20.05 Środa Trampolinek idzie do zoo. 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć zabawą orientacyjno – 
porządkową „Lis i kury”. 
Dziecko – kura chodzi po 
dywanie – podwórku: maszeruje 
w pozycji wyprostowanej z 
rękoma z tyłu i z rozłożonymi 
palcami dłoni imitującymi ogon 
kury. Porusza głową raz w 
prawą, raz w lewą stronę. Na 
hasło: Lis się zbliża! Kura 
biegnie do kurnika (do 
wyznaczonego miejsca w 
pokoju). Lisem może być mama, 
tata lub rodzeństwo. W kolejnym 
powtórzeniu zabawy niech lisem 
będzie dziecko. 

2. Dziś zachęcam do 
przeczytania opowiadania 
Urszuli Piotrowskiej 
Trampolinek idzie do zoo. 

Dzisiaj pani czytała opowiadanie 
o zwierzętach, które mieszkają 
daleko, daleko stąd. Ojej, jakie to 
było ciekawe!  
– Trampolinku! – zawołał mały 
pluszowy Tygrysek. – Bardzo, 
bardzo chciałbym spotkać 
prawdziwego tygrysa. 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 28–29) – 
utrwalenie liter i cyfr, doskonalenie umiejętności 
liczenia, rozwijanie sprawności wzrokowej. (Karty 
pracy pięciolatki) 



21.05 Czwartek Gdzie żyją zwierzęta? 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć zabawą orientacyjno – 
porządkową „ Stop klatka”. 
Poproście Waszą pociechę by 
spacerowało po dywanie w 
różnych kierunkach. Na hasło: 
Stop – klatka dziecko zatrzymuje 
się w pozycji, w jakiej było, 
kiedy wypowiedzieliście hasło. 
Na klaśnięcie dziecko ponownie 
chodzi w różnych kierunkach. 

2. Dziś zachęcam do rozmowy 
na temat środowisk, w których 
żyją zwierzęta. Zaprezentujcie 
dzieciom zdjęcia zwierząt 
żyjących w lesie, na wsi oraz 
dzikich zwierząt występujących 
na wolności. Zadajcie dzieciom 
pytania: Gdzie możemy spotkać 
krowy i konie? Gdzie żyje lis i 
niedźwiedź? Jakie zwierzęta żyją 
w ciepłych krajach? Gdzie 
możemy oglądać te zwierzęta?  

3. Kolejna propozycja to zabawa 
matematyczna „Gdzie jest miś?”. 
Umieśćcie maskotkę misia w 
różnych miejscach pokoju. 
Zadaniem dzieci jest powiedzieć, 
gdzie jest miś, np.: na stole, pod 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 30) – 
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności 
grafomotorycznej. Dzieci rysują po śladzie (najlepiej 
kredkami w różnych kolorach) odszukane zwierzęta. 
Nazywają je: żyrafa, delfin, krokodyl, lew. (Karty 
pracy pięciolatki) 

Wykonanie lwa – składanki (KA, k. 27). Dzieci 
wyjmują szablon z karty i składają według wzoru. 
Przez dziurki przewlekają kawałki włóczki, tworząc 
grzywę lwa. Składankę umieszczają na złożonej 
trawie, którą z pomocą Państwa podpisują swoim 
imieniem. (zadanie pięciolatki) 



22.05 Piątek Wesoły hipopotam. 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć od zabawy ruchowej 
na czworakach „ Śniadanie 
kota”. Dziecko – kot chodzi na 
czworakach pomiędzy 
rozłożonymi na podłodze 
miseczkami. Na Państwa hasło” 
Śniadanie kota! dziecko w klęku 
pochyla się nad krążkiem i 
naśladuje picie mleka. 

2. Dziś zachęcam do zabawy 
dydaktycznej „Puzzle”. 
Rozdajcie dzieciom koperty z 
pociętymi zdjęciami dzikich 
zwierząt (np. z czasopism, ze 
starych nieużywanych już bajek). 
Poproście by dziecko ułożyło 
swoje zdjęcie i nazwało 
znajdujące się na nim zwierzę. 
Zabawa ma na celu doskonalenie 
umiejętności manualnych.  

3. Kolejna propozycja to zabawa 
manipulacyjna „Zoo”. Zadaniem 
dzieci  jest zbudowanie z 
klocków zoo. Następnie 
umieszczenie na wybiegach 
figurek zwierząt (mogą to być 
zabawki plastikowe, wycięte 
obrazki itp.). Zabawie niech 

Wykonanie słonia – KA, k. 18. Dzieci wyjmują 
wszystkie elementy karty i wykonują słonia zgodnie ze 
wzorem. Dolepiają mu kły i mocują uszy. Mogą 
pomalować słonia szarą farbą. Rozwijanie 
umiejętności plastyczno-technicznych. Wykonywanie 
pracy według wzoru. (Zadanie trzylatki) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 31) – 
rozwijanie logicznego myślenia poprzez 
dopasowywanie elementu do grupy z tej samej 
kategorii. (Karty pracy pięciolatki). 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 32) – 
kolorowanie lub wyklejanie szablonu cyfry, np. 
kawałkami bibuły, rysowanie cyfry palcem na kartce i 
w powietrzu. (Karty pracy pięciolatki). 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 33) – 
rozwijanie logicznego myślenia poprzez zaznaczanie 
zwierząt wskazanych przez Trampolinka (skrzydlate – 
papuga, pręgowane – zebra, łaciate – żyrafa, kudłate – 
lama, pełzające – wąż, skaczące – kangur, rogate – 
antylopa). (Karty pracy pięciolatki). 



Drodzy Państwo, ten trudny czas wykorzystajcie na to aby Wasze dzieci stawały się coraz bardziej samodzielne. 

Gorąco zachęcam do korzystania ze stron internetowych: 

https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/97087086_658360991686035_5704421781243166720_o.png?
_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=yVwmdFkjTX0AX8Q8oOe&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=c98b2a26aa85c50b88f9565c77d
b0961&oe=5EDFE991&dl=1 

https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96684342_658361121686022_2311061476082712576_o.png?
_nc_cat=102&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3O4MwCv8ddEAX-
pc_YO&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=699d39ee28f76f972a2d44cb4d874913&oe=5EE26185&dl=1 

https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96818155_658361068352694_8232317176640438272_o.png?
_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tThLOC1-
EfkAX85_RqP&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=7478b8429ed56b3c7e87fca467fcb604&oe=5EE06DEF&dl=1 

https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/97087086_658360991686035_5704421781243166720_o.png?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=yVwmdFkjTX0AX8Q8oOe&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=c98b2a26aa85c50b88f9565c77db0961&oe=5EDFE991&dl=1
https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96684342_658361121686022_2311061476082712576_o.png?_nc_cat=102&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=3O4MwCv8ddEAX-pc_YO&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=699d39ee28f76f972a2d44cb4d874913&oe=5EE26185&dl=1
https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96818155_658361068352694_8232317176640438272_o.png?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tThLOC1-EfkAX85_RqP&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=7478b8429ed56b3c7e87fca467fcb604&oe=5EE06DEF&dl=1


( POĆWICZ WYMOWĘ!!! ;-) POWODZENIA ;-) 



https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96302075_655405165314951_378958412068683776_o.png?
_nc_cat=102&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qL4DDIapCTYAX8oFTQI&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=43b2fcc21fc521a07a0cd9c577a
12864&oe=5EE002AF&dl=1 

Wszystkie te zadania wykonujcie pomału i ramach możliwości czasowy. Pozdrawiam serdecznie ;-) 

https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96302075_655405165314951_378958412068683776_o.png?_nc_cat=102&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qL4DDIapCTYAX8oFTQI&_nc_ht=scontent.fpoz2-1.fna&oh=43b2fcc21fc521a07a0cd9c577a12864&oe=5EE002AF&dl=1

