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

13.04.-17.04. 2020 roku. 

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 

13.04Poniedziałek W wiejskiej 
zagrodzie  

1.Proszę, aby dzieci 
opisały cechy środowiska 

wiejskiego.  
2. Proszę o 

przedstawienie dzieciom 
zwierząt, które 

zamieszkują na wsi. 
(FILM PODOANY W 

LINKU)  
3.Proszę odpowiedzieć 
na zagadki: W oborze 
spokojnie stoi, kiedy 

gospodyni ją doi. Może 
być czarna, biała, 

bordowa. Każdy już wie, 
że to jest...  (krowa) 

Budzi się przed 

świtem, 
 w przytulnym 

kurniku. 
 Potem budzi innych, 

 swoim kukuryku! 

(kogut) 

ZWIERZĘTA: https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 
Ćwiczenia: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf


Zakręcony ogonek 
 i śmieszny ryjek ma 

 chrum, chrum - 

głośno woła 
 kto mi jeść dzisiaj 

da? (świnka) 

Gdaczę sobie: ko, ko, 
ko, 

 na śniadanie dam Ci 

jajko(kura)  
4.Proszę przeczytać 

opowiadanie oraz 
odpowiedzieć na 

pytania: – Nie 

uwierzycie, co się 
nam przytrafiło! – 

opowiadał przy kolacji 
dziadzio. – 

Postanowiliśmy z 

babcią zabrać was na 
parę dni na wieś, więc 

zacząłem szukać 

gospodarstwa 
agroturystycznego 

położonego w jakiejś 
ładnej i spokojnej 

okolicy. Znalazłem. 

Miejsce dobrze mi 
znane. Patrzę na 

nazwisko gospodarza 
– coś takiego! Mój 

kolega z dzieciństwa 

też nazywał się 
Maciszek, ale na imię 

miał Staś, a nie 
Janusz. Dzwonię. I 

cóż się okazuje…? – 



ten Janusz to rodzony 

syn Stasia. Ale było 
radości! Staś zaprosił 

nas do siebie razem z 
wnukami. – 

Pojedziemy na wieś? 

– ucieszyła się Ada. – 
Oczywiście – jeśli 

rodzice się zgodzą – 

zaznaczyła babcia. Na 
szczęście mama z tatą 

nie mieli nic przeciwko 
temu. Olkowi zdawało 

się nawet, że tata 

puścił oko do mamy, 
zupełnie jakby chciał 

powiedzieć: 
„Nareszcie będziemy 

mieli trochę czasu 

tylko dla siebie”. 
Gospodarstwo 

agroturystyczne, pod 

wdzięczną nazwą 
„Ustronie”, okazało się 

miejscem 
wymarzonym na 

odpoczynek. Pan Staś 

nie ukrywał 
wzruszenia. – Wasz 

dziadek przyjeżdżał tu 
z rodzicami na 

wakacje – opowiadał 

Olkowi i Adzie. – 
Chodziliśmy razem na 

grzyby i jagody, 
paśliśmy krowy… – Ma 

pan krowy? – 



zainteresował się 

natychmiast Olek. – A 
mam – uśmiechnął się 

kolega dziadka. – Ta 
starsza to Jagoda, a 

ta młodsza – Malina. 

– A kaczuszki? – 
chciała wiedzieć Ada. 

– Kaczuszki też są. 

Całe popołudnie dzieci 
spędziły na 

zwiedzaniu stajni, 
obory i kurnika. Adzie 

najbardziej podobało 

się karmienie kur i 
kaczek, a Olkowi – 

królików. Oboje z 
zachwytem 

przyglądali się, jak 

pan Staś czyści konia. 
– Co prawda do pracy 

w polu używam 

traktora – opowiadał 
pan Staś – ale kiedy 

do Janusza przyjadą 
goście, to każdy 

dzieciak marzy, żeby 

wsiąść na 
prawdziwego rumaka. 

Olkowi natychmiast 
zaświeciły się oczy. – 

A czy ja… też 

mógłbym się 
przejechać? – zapytał 

z nadzieją w głosie. – 
Na koniu czy na 

traktorze? – chciał 



wiedzieć pan Staś. – 

Jak znam mego 
wnuka, to na jednym i 

drugim – zaśmiał się 
dziadzio. Trzy dni 

przeleciały jak z bicza 

strzelił. W tym czasie 
dzieci zdążyły 

zaprzyjaźnić się z 

Burym, który okazał 
się nadzwyczaj 

spokojnym koniem. Z 
Olkiem i Adą na 

grzbiecie spacerował 

po całym 
gospodarstwie, a w 

tym czasie 
prowadzący go za 

uzdę pan Stanisław 

opowiadał, jak mu się 
gospodarzy. Okazało 

się, że ma duże pole, 

na którym uprawia 
rzepak. – Musicie 

przyjechać w maju – 
zapraszał. – 

Zobaczycie, jak 

pięknie kwitnie. – Jak 
ty sobie, Stasiu, z tym 

wszystkim radzisz? – 
nie krył uznania 

dziadzio. – Wstaję o 

piątej, oporządzam 
zwierzęta, a potem po 

kolei robi się, co 
trzeba – odparł 

zadowolony 



gospodarz. – Wiesz, 

dziadziu, chyba będę 
rolnikiem – zwierzył 

się Olek, gdy trzeba 
było pożegnać 

wiejskie „Ustronie” i 

ruszać do miasta. – 
Byłbyś gotów na tak 

ciężką pracę? – 

zdziwił się dziadzio. – 
Jasne – kiwnął głową 

Olek. – A na 
wstawanie o piątej 

rano? – Nad tym 

musiałbym jeszcze 
popracować… – 

przyznał się 
największy śpioch w 

rodzinie.  

PYTANIA: − Co 
zobaczyły dzieci w 

gospodarstwie syna 

pana Stasia? − Co 
robili Olek i Ada 

podczas wizyty w 
gospodarstwie? − 

Jakie obowiązki ma do 

wykonania rolnik? 
5. Proszę uzupełnić 

stronę numer 33 w 
ćwiczeniach.  

 
14.04 Wtorek Zwierzęta wiejskie i 

ich dzieci 
1.Proszę przedstawić 

dzieciom różnice między 
dosrosłymi zwierzętami a 

małymi,jak wyglądają.  
2. Zabawa kotek na 

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

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


płotek- proszę o 
rozłożenie np. sznurka, 
wełny na całą długość 

pokoju, następnie 
dziecko stara się przejść 

po linii utrzymując 
równowagę.  

3.Proszę uzupełnić kartę 
stronę 34-35 w 
ćwiczeniach.  

 

15.04Środa Na wiejskim 
podwórku  

1. Proszę, aby 

dzieci ułożyły 

rymy do nazw 

zwierząt np. 

Krówka- 

pocztówka  

• Świnka  

• Konik  

• Kura  

• Kogut  

• Krowa  

• Kot  

• Pies  

2. Proszę o 

uzupełnienie 

strony numer 36 

w ćwiczeniach, − 

łączą obrazki 

zwierząt z ich 

cieniami, − rysują 

w ogonie 

każdego koguta 

tyle piór, ile 

wskazuje liczba 

                Ćwiczenia:   https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-
cz2.pdf 
Karta pracy: 
https://i.pinimg.com/236x/a9/bb/8b/a9bb8b5a0a906b183a997582bd214f1a.jpg 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://i.pinimg.com/236x/a9/bb/8b/a9bb8b5a0a906b183a997582bd214f1a.jpg


kropek na 

karteczce.  

3. Proszę uzupełnić 

kartę pracy.  

4. Zabawa w 

kręgielnie - Pięć 

butelek 

plastikowych 

wypełnionych 

wodą lub 

piaskiem, piłka. 

Rodzic. ustawia 

bardzo blisko 

siebie pięć 

plastikowych 

butelek (najlepiej, 

aby stykały się 

ściankami). 

Dzieci stają w 

rzędzie 

naprzeciwko 

butelek, przed 

wyznaczoną 

przez rodzica. 

linią rzutu. 

Kolejno toczą 

piłkę po trawie w 

kierunku butelek 

tak, aby jak 

najwięcej z nich 

przewróciło się. 

Liczą, ile butelek 

leży na ziemi. 

Zabawę 



powtarzamy kilka 

razy. 

 

16.04 Czwartek Domy zwierząt 
wiejskich  

1. Proszę, aby 
dzieci zapoznały 
się z domami 
zwierząt 
wiejskich oraz by 
podały ich 
nazwy.  

2. Proszę  
przeczytać 
wierszyk oraz 
odpowiedzieć na 
pytania: W 
chlewiku mieszka 
świnka, korytko 
stoi tam, a w 
budzie siedzi 
piesek; nie lubi, 
gdy jest sam. W 
kurniku kury 
gdaczą, nocą na 
grzędach śpią, a 
konie stoją w 
stajniach i głośno 
czasem rżą. A 
krowy? Pewnie 
wiecie, obora to 
ich dom. Gdy 
wrócą już z 
pastwiska, tu 
muczą piosnkę 
swą. 

Pytania: O jakich 
zwierzętach była 
mowa w wierszu? 
Jak nazywa się dom 

 



świnki (psa, konia, 
kury, krowy)? Jakie 
jeszcze inne 
zwierzęta oprócz 
kury mogą mieszkać 
w kurniku? 
3.Karta pracy nr 23- 
wiejski zwierzyniec − 
wycinają z karty 
pracy wszystkie 
kształty zaznaczone 
konturami, − składają 
je i sklejają według 
instrukcji, − doklejają 
śwince uszy, a 
kurczęciu skrzydła i 
grzebień we 
właściwych 
miejscach, zgodnie z 
instrukcją. 
 

17.04 Piątek Rozmowy na 
wiejskim podwórku  

1.Proszę przeczytać 
wierszyk, odpowiedzieć 
na pytania, następnie 
powtórzyć odgłosy 
zwierząt podane w 
wierszu. Zapraszam 
dzieci na bajkę,  w której 
kot pali fajkę – pyku, 
pyku, pyk. Ja sama jej 
nie pamiętam,  więc 
bajkę powiedzą 
zwierzęta. – Ko, ko – 
kokoszka zaczęła i 
szybko odfrunęła. – 
Kukuryku! – zapiał 
kogutek  i jeszcze 
szybciej uciekł. – Gul, gul 
– indyki pisnęły.  – Mee – 

Karta pracy: 
https://www.eprzedszkolaki.pl/thumbs/e61567dcedf5b6531159dd58aaf59f45.jpeg 
 

https://www.eprzedszkolaki.pl/thumbs/e61567dcedf5b6531159dd58aaf59f45.jpeg


potem kozy zaczęły. – 
Gę, gę – gąski zagęgały,  
lecz bajki mówić nie 
chciały. 
– Kwa, kwa – kaczki 
krzyknęły. – Kwi, kwi – 
świnki kwiknęły. – Muuu 
– głośno ryknęła krowa.  
– Beee – baran jej 
zawtórował. – Miau, miau 
– kotki zapiszczały. – 
Ihaha – koniki głos dały. 
– Hau, hau, hau – 
krzyknęły szczeniaczki. 
Głosów był wybór taki! 
Zwierzęta ryczały, 
beczały, kwakały,  
gdakały i piały, 
szczekały, gęgały, 
miauczały,  lecz bajki nie 
powiedziały. 
Pytania: − Jakie 
zwierzęta wystąpiły w 
wierszu?  − Jakimi 
głosami odzywały się 
zwierzęta?  − Dlaczego 
zwierzęta nie 
opowiedziały bajki? 
2.Proszę uzupełnić kartę 
pracy.  

3. Proszę wykonać 
prace plastyczną 
moje ulubione 
wiejskie 
zwierzątko- 
dzieci wybierają 
jedno zwierzątko 
wiejskie 
następnie lepią je 



z plasteliny 
 


