
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
04.05 do 08.05. 2020 roku. 

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

DATA TEMAT TREŚCI KARTY PRACY, LINKI



04.05.202
0 
Poniedział
ek

Podróż po 
Polsce.

Ćwiczenia artykulacyjne „Pyszne lody”. Dzieci 
naśladują lizanie lodów – przy szeroko otwartych 
ustach unoszą do góry czubek języka i lekko 
opuszczają go ku dołowi. Usprawnianie narządów 
mowy.                          

Zabawa „Parada majowa”. Do tej zabawy możecie 
zaprosić wszystkich chętnych domowników, 
maszerujcie jedno za drugim i skręcajcie się na 
boki, machając rękami raz w prawą, raz w lewą 
stronę. Rozróżnianie strony prawej i lewej.  

Zabawa „Budujemy domy”. Proszę dajcie swoim 
pociechom klocki niech zbudują z nich domy.  Po 
zakończeniu zabawy proszę zachęcić dziecko aby 
opowiedziało pełnymi zdaniami, co wybudowały. 
 Zabawa dydaktyczna „Gdzie mam plecy?”. Mama/ 
Tata pokazuje części ciała na dziecku, a potem 
dziecko pokazuje na  Mamie bądź Tacie. 
Rozwijanie umiejętności dostrzegania drugiej 
osoby, utrwalenie schematu ciała.  

Kółko.                                                                                                           
Kółko się obraca co dzień w hulajnodze, w 
samochodzie, w deskorolce i rowerze, w 
motocyklu i skuterze, w autobusie i traktorze. 
Każdy ci powiedzieć może: Kółko w kółko się 
obraca, bo to właśnie kółka praca! Maciejka 
Mazan                                                                                                  
Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe 
pytania i polecenia:          − Co jest bohaterem 
wiersza?                                                                         
− Rozejrzyjcie się, co ma kształt koła?                                                           
− Narysujcie przed sobą, w powietrzu, koło.                                               
− Ułóżcie ręce (palce dłoni) w taki sposób, żeby 
utworzyły koło. 

Wykonajcie z dziećmi lornetkę z tutek po papierze 

Czterolatki KP3, k. 66 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/
Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf- link do karty nr 
66. 
Trzylatki KP2, K. 56 
https://akademia.pwn.pl/view/
d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/
Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf- link do karty nr 
56. 

https://akademia.pwn.pl/view/
524595da-03fa-4737-902f-85ca1efee45e/37966/
track_26_Wiem_ze_w_Polsce_jest_moj_dom.mp3

https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/524595da-03fa-4737-902f-85ca1efee45e/37966/track_26_Wiem_ze_w_Polsce_jest_moj_dom.mp3


05.05.202
0 
Wtorek

Biało- 
czerwone 
ozdoby. 

Zabawa dydaktyczna „Oto Polska właśnie”. Dzieci 
składają w całość pocięty na kilka części obrazek 
z mapą Polski. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. 
Rozbudzanie zainteresowania ojczyzną. 

Ćwiczenia oddechowe. Dzieci kładą się na plecach 
i układają dłonie na brzuchu. Robią wdechy i 
wydechy, pilnując, by nabierać powietrze przez 
nos, a usta mieć otwarte przy wydechu. 
Regulowanie oddechu. 

Wysłuchanie polskiego hymnu narodowego 
(Mazurka Dąbrowskiego). Zwrócenie uwagi na 
właściwą postawę podczas słuchania.

https://pl.pinterest.com/pin/685532374503485236/- link do 
pobrania mapy Polski. 

Czterolatki Kącik artystyczny Karta nr 25- wykonanie ozdoby 
patryiotycznej. 
Dzieci, które nie posiadają w domu książek mogą same 
wykonać kotylion patryiotyczny biało czerwony. 
https://pl.pinterest.com/pin/29062360079702206/- w tym 
linku znajdziecie Państwo przykładową pracę związaną z 
kotylionem, ale możecie go również wykonać według 
własnego pomysłu. 
Kotylion patryiotyczny mogą również wykonać przy 
niewielkiej pomocy trzylatki. 

06.05.202
0 
Środa

Miejsce 
pamięci.

  Wycieczka do miejsca pamięci narodowej – 
miejsce pamięci. Utrwalenie zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących podczas wyjścia 
poza teren domu . Spacer do miejsca pamięci 
narodowej związanego z historią miejscowości. 
Przedstawienie historii miejsca pamięci 
narodowej. Uczczenie pamięci bohaterów minutą 
ciszy. Rozmowa podsumowująca wycieczkę. Proszę 
zabierzcie swoje pociechy w miejsce pamięci 
narodowej, jeżeli takowe jest w Dobrzykowicach. 
Możecie również pokazać takie miejsce na 
zdjęciach z internetu. Przeprowadźcie rozmowę 
na temat takich miejsc. 

 Zabawa „Piękny obrazek”. Dzieci układają na 
ziemi kompozycję przestrzenną z różnych 
materiałów przyrodniczych: kamyków, patyczków, 
liści czy grudek ziemi. Rozwijanie wyobraźni 
twórczej.

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-
c4a9d28efcba/37949/
Zabawy_matematyczne_Orientacja_w_przestrzeni.pdf- w tym 
linku znajdziecie Państwo kartę do ćwiczeń matematyczny.

https://pl.pinterest.com/pin/685532374503485236/
https://pl.pinterest.com/pin/29062360079702206/
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37949/Zabawy_matematyczne_Orientacja_w_przestrzeni.pdf


07.05.202
0 
Czwartek

Trampolin
ek 
detektywe
m.

Przygoda Trampolinka na wsi.                      
Pewnego dnia do przedszkola przyleciał bocian 
Klek, który mieszkał na wsi w gnieździe na dachu 
stodoły. – Kle, kle, Trampolinku, potrzebujemy 
twojej pomocy. Wsiadaj na moje plecy, po drodze 
wszystko ci opowiem. I polecieli. Okazało się, że 
mały kotek Miluś gdzieś się zapodział. Jeszcze 
rano siedział w koszyku, a teraz go nie ma. Pies 
Filek posłał więc po Trampolinka, żeby pomógł w 
poszukiwaniach. Przecież kiedyś bawili się razem 
w detektywów. 168 • SCENARIUSZE ZAJĘĆ • Maj 
Wreszcie dotarli do wsi. Bocian bezpiecznie 
wylądował na podwórku. – Hau, hau, tak się 
cieszę, że jesteś – przywitał Trampolinka Filek. – 
Muszę pilnować gospodarstwa i nie mam czasu 
szukać tego małego wędrownika, ale ty na pewno 
go znajdziesz. Trampolinek najpierw odwiedził 
krówki w oborze. – Muu, nie widziałam kotka, 
Trampolinku, muu – zamuczała krowa. – Na nic nie 
patrzę, bo opiekuję się moim synkiem, 
cielaczkiem, muu. Idź do stajni, może tam coś 
wiedzą. Ale w stajni nikogo nie było, ani klaczy, 
ani źrebaka. Konie wybrały się na pastwisko, 
ihaha, ihaha. Trampolinek porozglądał się po 
stajni, ale kotka nie znalazł. Nagle usłyszał 
gdakanie dochodzące z kurnika. – Koo, koo, ko, 
ko! – wołała kwoka swoje kurczęta na obiad. 
Trampolinek zajrzał do kurnika. Kiedy zapytał o 
kotka Milusia, usłyszał, że może poszedł bawić się 
z małymi prosiaczkami. A prosięta, jak wiadomo, 
mieszkają w chlewie z mamą świnką. Ale i tam 
nikt nic nie słyszał i nie widział. – Zapytaj gęsi 
albo kaczek, chrum, chrum – poradziła mama 
świnka. – Pewnie pluskają się teraz w stawie, 
chrum, chrum. Poszedł Trampolinek nad staw. 
Kaczka z kaczętami i gęś z gąsiętami chlapały 
wodą na wszystkie strony. Takiego narobiły hałasu, 
że aż trudno opisać. – Gę, gę, gę, nic nie wiem, 

Czterolatki proszę o wykonanie ćwiczenia z KP3, K 67 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/
Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf- z tego linku 
proszę wydrukować kartę nr 67- dla czterolatków 
Trzylatki proszę o wykonanie ćwiczenia z KP2, k 57 
https://akademia.pwn.pl/view/
d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/
Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf- z tego linku 
proszę wydrukować kartę nr 57- dla trzylatków.

https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf


08.05.202
0 
Piątek

Pożyteczn
a 
dżdżownic
a.

Ćwiczenia oddechowe „Kacze piórko”. Dzieci 
dmuchają na piórko położone na dłoni. 
Zwiększanie pojemności płuc. 

Lepienie z plasteliny zwierząt z wiejskiego 
podwórka i wykonanie makiety podwórka. 
Ćwiczenie sprawności dłoni oraz poznawanie 
właściwości plasteliny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCd
%C5%BCownicowate- pod tym linkiem znajdziecie 
Państwo zdjęcie dżdżownicy, bardzo proszę o 
pokazanie zdjęcia dzieciom i zapytanie ich czy 
wiedzą co to jest za zwierzątko. Jeżeli macie taką 
możliwość to poszukajcie żywej dżdżownicy w 
swoim ogródku, jak już ją znajdziecie włóżcie ją 
do słoika w którym jest ziemia. Pokażcie to 
dzieciakom i poproście je aby obserwowały jak 
zachowuje się dżdżownica, co robi. jeżeli 
posiadacie w domach szkło powiększające, dajcie 
je dziecku niech zobaczą jak zbudowana jest 
dżdżownica , proszę aby dzieci opowiedziały co 
zobaczyły przez szkło powiększające. Pamiętajcie 
aby w miarę możliwości dzieci odpowiadały 
pełnymi zdaniami. po zakończonej obserwacji 
wspólnie razem wypuśćcie dżdżownicę do jej 
naturalnego środowiska. Miłych obserwacji. 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/02/teczowa-
dzdzownica-kolaz.html- pod tym linkiem znajdziecie Państwo 
tęczową dżdżownice, w miarę możliwość proszę wykonajcie w 
domach taką dżdżownice. jest to praca plastyczna dla obu 
grup wiekowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%25C5%25BCd%25C5%25BCownicowate
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/02/teczowa-dzdzownica-kolaz.html


Wszystkie ćwiczenia wykonujcie pomału i oczywiście w ramach możliwości czasowych. 

Jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się zdjęciami prac wykonanych przez dzieci, to proszę wrzucajcie je na naszą grupę, bądź na mojego 
prywatnego Messengera. 

              Sporządziła mgr Małgorzata Głuszko 


