
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
27.04 do 01.05. 2020 roku. 

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

DATA TEMAT TREŚĆ KARTY PRACY, LINKI



27.04.2020 
Poniedziałek

Trampolinek 
uczy się 

rachować.

Aktywność plastyczna „Warzywa i 
owoce”. Lepienie warzyw i owoców z 
plasteliny. Utrwalanie nazw i wyglądu 
warzyw i owoców, to zadanie 
rozwinie sprawność manualną 
przedszkolaków.                                                     
x Zabawa dydaktyczna „Prawa – 
lewa”. Załóżcie dziecku  gumkę 
frotkę na lewą rękę i poproście go 
aby wykonało polecenia , np.:          -
Stańcie lewym bokiem do okna.                         
-Weźcie dowolną zabawkę i połóżcie 
ją po swojej prawej stronie.                                             
- Stańcie w parach naprzeciwko 
siebie i  podajcie sobie prawe ręce.                                    
Utrwalanie umiejętności wytyczania 
kierunków wychodzących od osi 
własnego ciała i ustalania położenia 
przedmiotów w przestrzeni w 
odniesieniu do siebie. 

 Zabawa „Trampolinek uczy się 
rachować”. Mama bądź tato daje 
dziecku liczmany (kolorowe figury 
geometryczne) i oznajmia: Dzisiaj 
nauczymy Trampolinka liczyć. 
Postawcie Trampolinka  przed sobą. 
Obok połóżcie pudełko i liczmany. 
Mama/ Tato rozpoczyna zabawę. 
Głośno licząc, wkłada do pudełka 
kwadraty i mówi: Mam w pudełku 
cztery kwadraty. Dokładam jeden. Ile 
jest razem? Policzcie na palcach i 
powiedzcie Trampolinkowi, ile mam 
kwadratów. Wszyscy wspólnie 
sprawdzają poprawność wyliczeń – 
mama/tato wyjmuje z pudełka 
kwadraty i głośno przelicza je wraz z 

KA k. 31- pod tą pozycją znajdziecie sylwetkę Trampolinka, 
należy ją wycisnąć i złożyć według instrukcji. 
Przedszkolaki, które niestety nie mają książek w domu, mogą 
Trampolinka zastąpić lalką, misiem, bądź ulubioną zabawką 
dziecka, w tym dniu będziemy uczyć naszego Trapmolinka 
rachować, trzylatki również wykonują te zadanie.  

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-
c4a9d28efcba/37948/
Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf 

https://akademia.pwn.pl/view/05f36135-93ea-41f2-a869-
b57447d06159/38002/Woda_karta_grafomotoryczna.pdf 
Powyższe linki z kartami pracy są zarówno dla trzy jak i 
czterolatków.

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37948/Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/05f36135-93ea-41f2-a869-b57447d06159/38002/Woda_karta_grafomotoryczna.pdf


28.04.2020 
Wtorek

Jak zrobić coś z 
nieczego?

Zabawa z celowaniem- robienie z 
gazet kul i celowanie nimi do kosza. 
W ten sposób Państwa dzieci będą 
ćwiczyły koordynację wzrokowo 
ruchową.  do tej zabawy możecie 
Państwo zaprosić starsze rodzeństwo. 
Jednocześnie przy ćwiczeniu 
koordynacji wzrokowo ruchowej 
możecie Państwo udoskonalać pojęcia 
matematyczne kto ma więcej a kto 
mniej, ile kul trafiło do pudełka/ 
kosza a ile nie, których jest więcej, a 
których mniej itd... 

 Wykonanie zabawki techniką „coś z 
niczego”. Omówienie i 
przeprowadzenie kolejnych etapów 
pracy:                                               
x wybór przez dzieci przedmiotów z 
pudła recyklingowego                                               
x łączenie elementów za pomocą 
kleju, taśmy, gumki, sznurka                                    
x ozdabianie pracy w celu nadania jej 
indywidualnego charakteru. 
Do wykonania tego zadania możecie 
Państwo wykorzystać różne materiały, 
które posiadacie w domach: rolki po 
papierze toaletowym, butelki 
plastikowe po szamponie, korki od 
butelek, i co tam Wam przyjdzie 
jeszcze do głowy. Połóżcie wszystkie 
przedmioty na stole i poproście 
dziecko aby wybrały sobie te z 
których chcą zrobić swojego 
potworka- z recyklingu. Możecie 
później ozdobić go za pomocą tego co 
posiadacie w domu.

KA, k. 24 - Owieczki na hali, dzieci wyjmują owieczki, 
wycinają pastwisko i doklejają sztachety płotu wycięte z 
brązowego papieru. Następnie umieszczają owieczki na 
planszy zgodnie z poleceniami mamy np. przyklej proszę 3 
owieczki za płotem, a trzy przed płotem, następnie policz 
wszystkie owieczki, powiedz gdzie jest więcej owieczek za 
płotem, czy przed płotem? - To zadanie jest dla czterolatków. 
Trzylatki wykonają kartę pracy z KP 2, k 56 
https://akademia.pwn.pl/view/
d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/
Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf z tego linku 
drukujecie kartę pracy 56 jest to dla tych co nie odebrali 
podręczników. 

https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf


29.04.2020 
Środa

Jesteśmy 
Polakami.

Katechizm polskiego dziecka. 
- Kto ty jesteś? 
- Polak mały. 
- Jaki znak twój? 
- Orzeł biały. 
- Gdzie ty  mieszkasz? 
- Między swymi. 
- W jakim kraju? 
- W polskiej ziemi. 
- Czym ta ziemia? 
- Mą ojczyzną. 
- Czym zdobyta? 
- Krwią i blizną. 
- Czy ją kochasz? 
- Kocham szczerze. 
- A w co wierzysz? 
- W Polskę wierzę. 
- Coś ty dla niej? 
- Wdzięczne dziecię. 
- Coś jej winien? 
- Oddać  życie. 
                 Władysław Bełza. 
Proszę przeczytajcie ten wiersz 
przedszkolakom i zadajcie im pytania 
: 
-  Jak nazywa się nasz kraj?                                      
− Jak myślicie, co to znaczy kochać 
swój kraj?                                                                        
− Jak możemy dbać o swój kraj?                                           
− Każdy kraj ma swoje symbole: 
flagę, godło i hymn. Jak wyglądają 
flaga i godło Polski?. 
Na You Tube odnajdźcie proszę Hymn 
Polski, odsłuchajcie go razem ze 
swoim dzieckiem, pamiętając 
jednocześnie o prawidłowej postawie 
podczas odsłuchiwania Hymnu 
Polskiego. 

Zadanie dla czterolatków: KP 3, k. 65  
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/
Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf- z tego linku 
proszę wydrukować tylko kartę nr 65- to dla tych co nie mają 
podręczników. 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-
narodowe-karty-pracy/ - z tego linku proszę wydrukować 
mapę Polski,  oraz flagę zadaniem dzieci będzię rysowanie po 
śladzie, mapy polski, a flagę proszę aby pokolorowały. jest to 
zadanie dla czterolatków i trzylatków.

https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/


30.04.2020 
Czwartek

Jak nadmuchać 
balonik bez 
dmuchania.

Przygotujcie sobie proszę wstążki 
biało czerwone z bibuły.  Wykonajcie 
proszę ćwiczenia oddechowe 
polegające na dmuchaniu w te 
wstążki, dzięki temu ćwiczeniu  
dzieci wzmocnią sobie przepone, a 
jednocześnie utrwalą sobie barwy 
narodowe. 
Proszę przygotujcie kartkę A4 kredki, 
bądź farby. zadanie polega na tym, że 
mama opowiada co widzi np. za 
oknem, a dziecko próbuje narysować 
to o czym mówi mama. Historyjkę 
opowiadajcie pomału tak aby dzieci 
zdążyły narysować to co właśnie 
usłyszały.  Jest to zadanie dla obu 
grup wiekowych. 
Zadajcie proszę dzieciom zagadkę: 

Co to jest , bo ja nie wiem? 
Jest wszędzie, choć go nie widać. 
Bez niego nie można oddychać. 
( powietrze). 

Proszę poprosić dzieci aby dokończyły 
zdanie : Powietrze to.... zapiszcie 
odpowiedź na kartce do tego 
ćwiczenia możecie poprosić 
domowników, chodzi o to aby dziecko 
mogło zobaczyć ile wyrazów można 
użyć do tego samego określenia. 

Wykonajcie proszę doświadczenie ze 
swoimi dziećmi. Do tego 
doświadczenia potrzebne Wam będą: 
balon, butelka plastikowa, soda 
oczyszczona, oraz ocet. Do balonu 
wsypcie sodę oczyszczoną, a do 

W dniu dzisiejszym proszę Was o przygotowanie szlaczka. 
Sklejcie pionowo do siebie trzy kartki a4, następnie 
narysujcie na tych sklejonych kartkach prosty szlaczek 
( koniecznie flamastrem bądź ciemną kredką). Za pomocą 
taśmy klejącej, przyklejcie te kartki do stołu, dajcie 
dzieciakom nożyczki i niech tną po śladzie.  Możecie również 
dać ćwiczenia grafomotoryczne, które znajdują się na min. 
eduzabawy, przedszkolankowo itp.



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

1.05.2020 
Piątek

Święto Pracy Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.


