
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 25.05 

do 29.05. 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 

25.05 
Poniedziałek 

Matematyczne zoo. 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć pracą plastyczną 
„Kolorowe papugi”. 
Zaprezentujcie zdjęcia 
kolorowych papug i proście 
dzieci o wymyślenie jak 
najwięcej określeń ich wyglądu. 
Następnie dajecie dzieciom 
konturowe rysunki papug. 
Zadaniem dzieci jest 
pokolorować je według 
własnego pomysłu. Zabawa ma 
na celu doskonalenie 
umiejętności manualnych 
 
2. Kolejna propozycja to zabawa 
matematyczna „Liczymy 
zwierzęta”. Rozłóżcie na 
dywanie 5–6 miseczek lub 

Wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 59. Dzieci łączą w 
pary rysunki zwierząt, które są przedstawione tyłem i 
przodem. (Karty pracy trzylatki) 
 
„U weterynarza” – wykonanie ćwiczenia KP3, k. 72. 
(Karty pracy czterolatki) 
 
 
 
 
 
 
 
 



kartoników (czym Państwo 
dysponujecie) i do każdej 
włóżcie określoną liczbę 
identycznych zwierząt 
(obrazków, zdjęć lub 
plastikowych figurek), np.: 
miseczka żółta – 1 delfin, 
miseczka zielona – 2 lwy, 
miseczka czerwona – 3 zebry, 
miseczka biała – 4 papugi, 
miseczka brązowa – 5 małp. 
Dziecko chodzi między 
miseczkami/kartonikami i 
sprawdza, ile zwierząt jest w 
każdej z nich. Następnie 
zadajcie dziecku pytania, np.: Ile 
jest lwów? Przełóżcie do lwów 1 
zebrę. Ile teraz jest zwierząt w 
zielonej misce? W której misce 
jest najwięcej zwierząt? 
(Wszystkie pytania oraz liczbę 
zwierząt w miseczkach 
dostosujcie do umiejętności 
dziecka). Zabawa ma na celu 
przeliczanie i porównywanie 
liczby elementów. 
 
3. Zachęcam również do zabawy 
ruchowa „Turlaj kredki”. 
Poproście dziecko by usiadło na 
dywanie. Jego zadaniem jest  
turlanie stopami w przód i w tył 
kredki, którą ma pod stopami. 



Zadanie ma na celu rozwijanie 
sprawności stóp.  

26.05 Wtorek Święto dzieci. 1.Dzisiejszy dzień 
rozpoczynamy ćwiczeniem 
orientacyjno – porządkowym 
„Portrety”. Dziecko biega po 
dywanie. Na Państwa hasło: 
Malarz maluje portret! Udaje, że 
pozuje malarzowi. Staje w 
wymyślonej pozycji i robi różne 
miny. 
 
2. Dziś zachęcam do 
przeczytania wiersza Danuty 
Gellnerowej „Dzieci”. 
 
Dzieci 
 
Wszystkie dzieci 
na całym świecie 
są takie same –  
lubią skakać na jednej nodze  
i lubią zanudzać mamę. 
 
Wszystkie dzieci  
na całym świecie 
śpiewają wesołe piosenki 
i byle kamyk, 
i byle szkiełko 
biorą jak skarb do ręki. 
Podobno dzieci 
na całym świecie 
bywają niegrzeczne czasem, 
lecz to nie u nas, 

Wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 60. Dzieci łączą 
postacie z ich cieniami. (Karty pracy trzylatki) 
 
Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 34–35) – 
rozwijanie logicznego myślenia poprzez nalepianie 
tych samych elementów na obu obrazkach w różnych 
miejscach, opisywanie i porównywanie obrazków 
(wskazywanie różnic, np.: Na pierwszym obrazku 
dziecko jest przed drzewem, na drugim wgląda zza 
drzewa). (Karty pracy pięciolatki) 
 
 



nie w naszym mieście –  
to gdzieś za górą, za lasem... 
 
3. Zachęcam do rozmowy na 
temat wysłuchanego wiersza. 
Zapytajcie dzieci: Co lubią robić 
wszystkie dzieci? Co wy lubicie 
robić? Jakie są wasze ulubione 
zabawy i zabawki? Jakie 
piosenki lubią dzieci na całym 
świecie? Jaka jest wasza 
ulubiona piosenka? 
 
4. Dziś zachęcam również do 
wykonania zabawy plastycznej 
„Ciasteczka”. Poproście dziecko 
by ulepiło z modeliny, ciastoliny 
lub plasteliny ciasteczka w 
różnym kształcie. Zabawa ma na 
celu rozwijanie sprawności 
manualnych. 

27.05 Środa Wesołe zabawy w 
ogrodzie. 

1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć ćwiczeniami 
manualnymi polegające na 
wycinaniu dowolnych 
elementów z kolorowych 
czasopism. Wycięte elementy 
dzieci mogą naklejać na dużą 
kartkę. Ćwiczenie to pozwala 
doskonalić umiejętności 
posługiwania się nożyczkami.  
 
2. Dziś zachęcam do 
rozwiązywania zagadek 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 36) – 
kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, np. 
kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i 
w powietrzu. (Karty pracy pięciolatki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dotyczących zabaw na świeżym 
powietrzu. 
 
Gdy wiatr wieje – wtedy lata, 
Może zrobić ci go tata. 
Dwa patyczki, papier, żyłka, 
W niebo frunie w sekund kilka. 
(latawiec) 
 
Przeważnie okrągła: nożna, do 
siatkówki; 
Możesz ją kozłować lub odbijać 
z główki. 
Gdy do kosza wpadnie, to punkty 
zdobywasz; 
Na boisku chętnie sam w nią 
pewnie grywasz.  
(piłka) 
 
Ma siodełko i dwa koła, 
dzwonek, kierownicę. 
Kiedy na nim pedałujesz, 
zwiedzasz okolicę.  
(rower) 
 
Gdy jedziesz na niej, 
stoisz na jednej nodze. 
Drugą się odpychasz, 
bo mkniesz na... 
(hulajnodze) 
 
3. Zachęcam do rozmowy z 
dzieckiem na temat 
bezpiecznego zachowania się 



podczas zabaw w ogrodzie, czy 
placu zabaw. 
 
4. Kolejna propozycja to praca 
plastyczna „Magiczny rysunek”. 
Poproście dziecko by 
narysowało coś, na dowolny 
temat, kredką świecową lub 
świecą. Następnie niech 
zamaluje całą kartkę 
rozcieńczoną farbą akwarelową i 
obserwuje, jak nawoskowane 
miejsca przebijają przez warstwę 
farby. To zadanie ma na celu 
pogłębianie doświadczeń 
plastyczno-manualnych.  

28.05 Czwartek Tańczymy z okazji naszego 
święta. 

1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć ćwiczeniem rzutnym: 
„Złap jajko”.   Poproście Waszą 
pociechę by trzymając w ręku 
woreczek (maskotkę, 
poduszeczkę) podrzucało i 
łapało woreczek obiema rękami. 
 
2. Dziś zachęcam do zabawy 
„Taniec z balonikiem”. 
Poproście dziecko by tańczyło 
do wesołej muzyki trzymając 
balonik, np.: na brzuchu, na 
kolanie, na głowie, pod brodą. 
 
3. Kolejna propozycja to praca 
plastyczna „Dorysuj do plamy”. 
Dajcie proszę dziecku kartkę z 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 73 – porównywanie 
wzrostu dzieci, używanie określeń: niższy – wyższy. 
(Karty pracy czterolatki) 
 
Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 37) – 
rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez 
kolorowanie rysunków, których nazwy rozpoczynają 
się na: GO, GA, GU. (Karty pracy pięciolatki) 
 
 



namalowaną farbami kolorową 
plamą. Jego zadanie polega na 
skomponowaniu wokół niej 
rysunku. W ten sposób dziecko 
pogłębia doświadczenia 
plastyczne i doskonali 
sprawność manualną oraz 
rozwija wyobraźnię. 

29.05 Piątek Pracowite krasnoludki. 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć od zabawy skocznej 
„Klawiatura”. Poproście dziecko 
by położyło przed sobą na 
podłodze woreczek (maskotkę). 
Następnie niech przeskakują 
przez nie do przodu, do tyłu i na 
boki. 
 
2. Dziś zachęcam zabawy „Prace 
w ogrodzie”. Królewna Śnieżka 
– mama zaprasza dziecko do 
ogrodu (kącika z klockami) i 
prosi o posegregowanie owoców 
(klocków) do 3 
koszy/misek/kartonów. W 
jednym mają być jabłka (klocki 
czerwone), w drugim gruszki 
(klocki żółte), a w trzecim śliwki 
(klocki niebieskie i fioletowe). 
Zabawa ma na celu doskonalenie 
umiejętności segregowania 
według określonej cechy – 
koloru. 
 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 38–39) – 
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez 
wyszukiwanie różnic i podobieństw między dziećmi. 
(Karty pracy pięciolatki). 
 
 
 
 



3. Kolejna propozycja to 
ćwiczenie spostrzegawczości 
„Znajdź różnice”. Pokażcie 
dzieciom 2 obrazki różniące się 
kilkoma szczegółami, niech 
wskażą różnice. To zadanie ma 
na celu rozwijanie percepcji 
wzrokowej.  
 
4. Ostatnia propozycja to 
zabawa „Podłoga, sufit”. 
Poproście Waszą pociechę by 
stanęła na dywanie i uważnie 
słuchała Waszych poleceń. Gdy 
powiecie słowo sufit, wskazuje 
palcem sufit, a gdy powiecie 
podłoga, wskazuje podłogę. 
Słowa i ruchy nie zawsze są 
zgodne. Jeśli dziecko się pomyli, 
daje fant. Aby go wykupić, musi 
zrobić wesołą minę. 
Doskonalenie koordynacji 
wzrokowo-słuchowo-ruchowej. 

 

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

Gorąco zachęcam do korzystania ze stron internetowych: 

https://view.genial.ly/5ec78156f14dd60d90737f05 

https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46 

https://view.genial.ly/5eb13a9afce0030d382654f0 

https://view.genial.ly/5ec78156f14dd60d90737f05
https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46
https://view.genial.ly/5eb13a9afce0030d382654f0


https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/percepcja-wzrokowa-i-sluchowa/32/puzzle-smok 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/zabawy-matematyczne/151/zakodowany-obrazek-mis 

https://www.eprzedszkolaki.pl/karty-pracy/reka-rysuje-i-koloruje 

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

 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/percepcja-wzrokowa-i-sluchowa/32/puzzle-smok
https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/zabawy-matematyczne/151/zakodowany-obrazek-mis
https://www.eprzedszkolaki.pl/karty-pracy/reka-rysuje-i-koloruje

