
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Misie" 4 latki w tygodniu od 

20.04.-24.04.2020r. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realizacji 

Temat Treści Nr kart pracy, linki 

20.04 Poniedziałek Oszczędzamy wodę  1.Co zagraża 
przyrodzie? – swobodne 

wypowiedzi dzieci.- 
proszę przeprowadzić 
rozmowę z dziećmi na 
temat oszczędzania 

wody oraz jaki wpływ ma 
woda na naszą planetę.  

2.Proszę przeczytać 
opowiadanie oraz 
odpowiedzieć na 

pytania- Ada, podobnie 
jak pozostałe dzieci, 

codziennie po śniadaniu 
myła zęby. Starała się 

robić to bardzo 
dokładnie. Tego dnia jak 

zwykle wyjęła z 
kubeczka pastę i 

szczoteczkę, odkręciła 
kran i zaczęła szorować 

ząbki. Ciepła woda 
płynęła wartkim 

strumieniem do odpływu, 

Ćwivczenia- https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf


a kubeczek z 
dinozaurem stał 

bezczynnie obok. – Ado, 
prosiłam cię już kilka 
razy, żebyś nalewała 
wody do kubeczka, a 

kran zakręcała podczas 
mycia zębów – 

powiedziała pani. – 
Każdy z nas powinien 

oszczędzać wodę. Po to 
właśnie mamy kubeczki. 
– Znowu zapomniałam – 

westchnęła 
dziewczynka. – Ale ja 
przecież nie leję dużo 

wody. Tylko troszeczkę. 
Naprawdę. – Tak tylko ci 

się wydaje. Najlepiej 
będzie, jeśli zrobimy 
pewien eksperyment. 

Może to cię przekona do 
oszczędzania wody. 

Maciusiu, nalej wody do 
kubeczka i zacznij myć 

zęby. W tym czasie pani 
wstawiła miskę do 

sąsiedniej umywalki. – A 
teraz twoja kolej, Ado. 

Zacznij myć zęby – 
powiedziała pani i w tym 

samym momencie 
odkręciła kran. – 

Skończyłam! – zawołała 
po pewnym czasie Ada. 

Pani natychmiast 
zakręciła kran i zaniosła 

miskę z wodą do sali. 
Wszystkim dzieciom 



rozdała jednorazowe 
kubeczki. – A teraz 

kolejno nabierajcie wodę 
z miski do swoich 

kubeczków. – Jeden 
kubeczek, drugi, trzeci… 

Ada patrzyła z 
niedowierzaniem. – Jak 

to możliwe? To ja 
zużywam aż tyle wody? 

– zastanawiała się 
dziewczynka. – Niestety 
tak. Codziennie myjesz 

ząbki i codziennie 
marnujesz tyle wody, ile 

zużywa cała nasza 
grupa. – To ja już na 
pewno się poprawię. 

Obiecuję. – Bardzo się 
cieszę, że tak mówisz. 
Musicie wiedzieć, że na 

świecie są kraje, w 
których brakuje wody. 
Są takie miejsca, gdzie 
trzeba kopać specjalne 

bardzo głębokie studnie, 
żeby się do niej dostać. 
Woda, którą pijemy, to 
woda słodka. Wcale nie 

jest jej tak dużo. – 
Proszę pani, ale 

przecież w morzu jest 
mnóstwo wody – 
zawołała Kasia. – 

Owszem, Kasiu, ale ta 
woda nie nadaje się do 

picia, bo jest słona. 
Zarówno ludzie, 

zwierzęta, jak i rośliny 



potrzebują słodkiej wody 
do życia. Dlatego jest 

taka cenna. Nie 
powinniśmy marnować 
jej bez potrzeby. – W 

takim razie w domu też 
zacznę oszczędzać 
wodę, i to nie tylko 

podczas mycia zębów – 
obiecała Ada, a inne 

dzieci przytaknęły. – W 
takim razie – 

powiedziała pani – 
proponuję, żebyśmy 

nauczyli się na pamięć 
krótkiej rymowanki. 

Posłuchajcie: 
Oszczędzajmy wodę, 
dbajmy o przyrodę! 

Wszystkie dzieci już po 
chwili zapamiętały słowa 

rymowanki. Obiecały 
również, że nie będą 

marnować wody. 
Pytania- − W jaki sposób 

Ada myła zęby? − 
Dlaczego należy 

oszczędzać wodę? 
3.Prosze uzupełnić 
strone numer 37 w 

ćwiczeniach.  

21.04 Wtorek Dbamy o ogródek  1. Proszę 
wytłumaczyć 

dzieciom czym 
jest ogródek, co 

dzięki nim 
mamy, oraz jakie 
rośliny możemy 

tak spotkać - 

Ćwiczenia- https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
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wybrane nazwy 
proszę podzielić 

na sylaby.  
2. Proszę 
uzupełnić stronę 

numer 38 z 
ćwiczeń.  

3. Praca 
plastyczna- mój 
ogród- proszę 
aby dzieci przy 

użyciu farb 
namalowały swój 

wymarzony 
ogród 

22.04 Środa Sadzimy rośliny  1. Proszę, aby 
dzieci 

wypowiedziały 
się na temat – 
jakie rośliny 

możemy 
zasadzić w 

naszym 
ogrodzie.  

2. Proszę 
uzupełnić 
ćwiczenia- 

strona numer 
39- 40.  

3. Proszę 
odpowiedzieć na 

zagadki- Służy 

do picia, 
 służy do 

mycia, 
 bez niej na 

ziemi 
 nie byłoby 

 



życia. - woda  

Sosnowy, 
dębowy, 

 stary lub młody 
 rosną w nim 

grzyby, 
 rosną jagody. - 

las  

23.04 Czwartek Segregujemy śmieci  1. Proszę 
opowiedzieć 
dzieciom o 
segraegacji 

odpadów- jakie 
mamy kolory 

koszy oraz ich 
rodzaje.  

2. Karta pracy- 
proszę 

doprowadzić 
drogę do 

odpowiednich 
koszy.  

3. Proszę 
uzupełnić stronę 

numer 4o w 
ćwiczeniach.  

4. Proszę wykonać 
karte pracy 
numer 24 z 
wyprawki.  

Karta pracy  
http://2.bp.blogspot.com/-DLoctrRw-

Uo/U1Ul0Vnp7GI/AAAAAAAAB8g/Pyv0QCgPvzM/s1600/SEGREGACJA(1).JPG 
Ćwiczenia  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
 
 

24.04 Piątek Jestem przyjacielem 
przyrody  

1.Prosze przeczytać 
wierszyk oraz 

odpowiedzieć na 
pytania-  Czysty dom i 
czysty ogród, w lesie 
czysto, w polu też. 

Czysta rzeka i jezioro, 

Ziemia- http://getcolorings.com/images/global-warming-coloring-pages-13.jpg 
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samo zdrowie – wierz 
mi, wierz. 

Brudu nie chce widzieć 
wcale ani morze, ani 

niebo. 
Taka cichą mam 

nadzieje  
nie wiecie dlaczego? 
Bo od kogo to zależy, 
aby czysty był nasz 

świat? By ptak śpiewał, 
strumyk szemrał, by w 
ogrodzie zakwitł kwiat? 

Pytania- − W jakich 
miejscach wymienionych 
w wierszu jest czysto? − 
Od kogo zależy czystość 
świata? − Jak wygląda 

świat, kiedy jest czysty? 
2. proszę pokolorować 
farbami ziemię.  

 


