
Realizacja Podstawy Programowej w grupie " MOTYLKI” w tygodniu od 12.04 
do 16.04.2021 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 
z podstawą programową na rok przedszkolny 2020/2021. 

Data realizacji Cele Treści linki



12.04 
Poniedziałek

- Rozwijanie pamięci 
wzrokowej.  
- Utrwalanie nazw i 
wyglądu figur 
geometrycznych, 
ćwiczenie 
spostrzegawczości. 
- rozwijanie sprawności 
manualnej.

Zabawa dydaktyczna „Zapamiętaj i powtórz”. Układamy na stole kilka (4–5) przedmiotów i 
wspólnie z dziećmi wypowiadamy głośno ich nazwy. Później zakrywamy przedmioty, a dziecko 
wymienia je w kolejności ich ułożenia. Następnie odsłaniamy przedmioty i razem sprawdzamy 
poprawność wykonania zadania.  
Zabawy geometryczne ( wyciąć poprzednio razem z dzieckiem geometryczne figury z papieru) – 
dopasowywanie do siebie figur geometrycznych o takim samym kolorze i kształcie. 
Rozwiązywanie zagadek. 
Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące, 
a w kieszeniach sny ukrywa – zniknie, zanim wstanie słońce. (noc) 
Po nocy rankiem nas wita, w południe słonkiem ogrzewa.  
Wieczorem bajkę opowie i kołysanki zaśpiewa. (dzień) 
Rozmowa z dzieckiem na temat „dzień-noc”. Następnie pokazujemy obrazki słońca i księżyca. 
Dziecko odczytuje ich symboliczne znaczenie: słońce – dzień, księżyc – noc.  
Recytujemy wiersz Dzień i noc. Jednocześnie manipulujemy sylwetami słońca i księżyca, aby 
zilustrować treść utworu. 
Dzień i noc 
Dzień to godzin ilość spora –  
trwa od rana do wieczora. 
Od wieczora zaś do rana 
rządzi noc – w sto gwiazd ubrana. 
(trzymamy sylwetę słońca w dolnym rogu planszy. Podnosimy powoli sylwetę zgodnie z treścią 
wiersza, pokazując dziecku wędrówkę słońca nad horyzontem od świtu do zmierzchu). 
Rano wszyscy wstają z łóżek, 
lewą albo prawą nogą, 
choć niektóre straszne śpiochy 
do południa wstać nie mogą! 
Rano jemy co? Śniadanie! 
A w południe co? Obiadek! 
Dwa obiadki je łakomczuch, 
pół obiadku kto? Niejadek! 
Po południu – podwieczorek 
można zjeść, lecz niekoniecznie, 
a wieczorem co? Kolację! 
I czas iść do łóżka grzecznie. 
(zasłaniamy planszę granatowym półprzezroczystym materiałem i manipulujemy sylwetą księżyca 
zgodnie z treścią wiersza). 
W nocy jeść już nie należy. 
W nocy raczej spać wypada. 
Nikt nie skacze, każdy leży, 
a noc wkoło sny rozkłada. 
(odsłaniamy planszę i znowu trzymamy sylwetę słońca w dolnym rogu planszy). 
Gdy po nocy świt zaświta, 
słońce wzejdzie i dzień wstanie, 
znowu z łóżek wyskoczymy 
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13.04 Wtorek - Rozwijanie  
zainteresowań 
przyrodniczych.  
- Utrwalenie nazw pór 
dnia, rozwijanie 
myślenia przyczynowo- 
-skutkowego 
- poszerzanie 
wiadomości na temat 
zwyczajów zwierząt 
- doskonalenie 
umiejętności 
segregowania i 
grupowania w 
sensowny sposób 
- dostrzeganie i 
określanie związków 
przyczynowo-
skutkowych. 

Oglądanie filmu edukacyjnego o zwierzętach żyjących w Polsce – poznanie ich wyglądu, 
środowiska życia i zwyczajów. 
Zabawa „Jakie to zwierzątko?” Oglądanie przez dzieci obrazków zwierząt, wymienianie ich nazw. 
Demonstracja obrazka przedstawiającego krajobraz sylwety słońca na wysokości nad horyzontem 
odpowiedniej do pory dnia (elementy wykorzystywane w dniu poprzednim).  
2. Czytanie opowiadania. Oglądanie ilustracji sowy i skowronka – bohaterów opowiadania. 
Opisywanie wyglądu zwierząt. 
Jak Janek Skowronek chciał wygrać konkurs  
– Co tu zrobić? – zastanawiał się Janek Skowronek. 
Zastanawiał się dlatego, że już jutro miał się odbyć konkurs „Jak oni ćwierkają?”, a Janek nadal nie 
miał nikogo do pary. 
W zeszłym roku w konkursie mogli brać udział wszyscy i Janek pewnie by wygrał, gdyby nie Jarek 
Kanarek i ta jego  
dość nieciekawa piosenka „Tiu, tiu, tiu”. W tym roku w konkursie mogły występować tylko zespoły. 
Janek chciał zaprosić  
do wspólnego śpiewania Janusza Słowika, ale Janusz właśnie dziś postanowił wystąpić z zespołem 
żab „Nenufar”, więc  
Janek musiał sobie szybko znaleźć kogoś innego. 
– Nie ma mowy, żeby Kanarek wygrał i w tym roku – mamrotał do siebie Janek. – Co robić? 
Z tego wszystkiego nie poszedł spać jak zwykle o siódmej wieczorem, tylko zasiedział się do późna. 
Wtedy coś zahukało  
mu nad głową. 
– A kto to? – spytał przestraszony Janek. 
– Sylwia Sowa – powiedziała sowa, która jak zwykle zbudziła się o ósmej wieczorem i wyszła ze 
swojej dziupli. – A ty  
jesteś ten sławny skowronek? 
– Owszem – przyznał Janek, któremu bardzo pochlebiło to, że nawet nocne ptaki o nim słyszały. 
– Podziwiam cię od dawna! – ucieszyła się Sylwia. – Mam twoje wszystkie płyty! 
I tak sobie przyjemnie rozmawiali, aż w końcu Janek doszedł do wniosku, że właściwie mógłby 
wystąpić na konkursie  
z Sylwią. Co prawda nie miała zbyt pięknego głosu, ale to jej „hu, hu” dobrze pasowało do jego 
piosenki.Sylwia bardzo się ucieszyła z propozycji i nawet zdążyli przećwiczyć piosenkę, ale potem 
wybiła dziewiąta i Janek  
zrobił się okropnie śpiący. 
– No, to ja już lecę – powiedział. – Do zobaczenia. Konkurs zaczyna się o dwunastej w południe w 
Ptasim Domku Kultury! 
I poleciał. Nie zauważył, że Sylwia Sowa się zaniepokoiła i coś do niego woła… 
O dwunastej Janek czekał przed Ptasim Domkiem Kultury, ale Sylwii nigdzie nie było. Mijały minuty, 
potem godziny, potem konkurs się skończył, a Janek ciągle był sam. 
– No, niech ja spotkam tę sowę – mamrotał do siebie, strasznie zły. – Nie wiedziałem, że to taki 
ptaszek!  
Czekał tak do siódmej wieczorem, a potem zachciało mu się spać, więc wrócił do siebie. I nigdy się 
nie dowiedział,  
dlaczego Sylwia nie przyleciała na spotkanie… 
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14.04 
Środa

- Wyciszenie, 
rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej  
oraz zdolności 
wnikliwej obserwacji, 
doskonalenie 
sprawności manualnej.  
- Ćwiczenie analizy i 
syntezy wyrazów.

Zabawa plastyczna „Gazetowe stworki”. Dziecko zgniata z gazet kule różnej wielkości. Z pomocą 
dorosłego przewleka przez środki kul sznurek, łącząc je w dowolne kompozycje. Próbujemy nazwać 
powstałe stworki. Chętni mogą dodatkowo pomalować kule lub ozdobić je różnorodnym materiałem 
plastycznym  
Zabawa „Wyklaszcz nazwę”. Pokazujemy  obrazek zwierzęcia. Zadaniem dziecka jest wyklaskanie 
jego nazwy zgodnie z podziałem na sylaby przy jej jednoczesnym wypowiadaniu.  
Ćwiczenia manualne – nawlekanie koralików w celu wykonania korali dla cioci. Wzmacnianie 
mięśni palców i dłoni oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej 
Oglądanie filmu edukacyjnego „Dzień-noc” (z linku). Rozmowa według obejrzanego. 
Proponuję pracę plastyczną „noc” ( malowanie farbami nocnego nieba z pomocą gąbki i palców  
Poszukiwanie pustych gniazd ptaków w ogrodzie, opisywanie ich wyglądu i położenia na drzewie. 
Zastanawianie się, jakie ptaki mogą w nich zamieszkać wiosną. Rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych.

https://
www.youtube.com/
watch?
v=ekY5oZDdQ4k 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k


15.04 Czwartek - Wzbogacanie wiedzy 
dzieci, rozbudzanie 
zainteresowań 
otaczającym światem.  
- Ćwiczenie 
regulowania fazy 
wdechu i wydechu 
- Ćwiczenie 
spostrzegawczości, 
nauka uważnej 
obserwacji.

Oglądanie albumów i książek z dziedziny astronomii.  
Oglądanie filmu edukacyjnego o układzie słonecznym. Rozmowa na temat obejrzanego. 

Ćwiczenia oddechowe „Migocące gwiazdki”. Dziecko trzyma przed sobą zawieszoną na nitce 
gwiazdkę (np. z folii aluminiowej) i wprawia ją w ruch oddechem. 

Zabawa dydaktyczna „Mapa nieba nocą”. Wyjaśniamy dziecku termin gwiazdozbiór. Dziecko 
ogląda konstelacje gwiezdne na mapie nocnego nieba i z pomocą dorosłego odnajduje Gwiazdę 
Polarną i Wielki Wóz. Informujemy dziecko, że Wielki Wóz to jeden z najjaśniejszych 
gwiazdozbiorów, widoczny na niebie w Polsce przez cały rok. Dziecko odwzorowuje jego kształt 
poprzez ułożenie na arkuszu granatowego papieru siedmiu gwiazdek. Na zakończenie przyklejamy 
ułożone gwiazdy. 
Obserwacja nieba w dzień, wieczorem – swobodne wypowiedzi dziecka na temat rodzaju i układu 
chmur, koloru nieba.  

Czytanie i omawianie bajki. 
Gwiezdne opowieści 
Gdzieś bardzo daleko, bardzo wysoko, za nie jedną planetą, tam gdzie mieszkają gwiazdy, na świat 
przyszła gwiazda, której nadano imię Błyskotka. Mimo że była jeszcze mała, świeciła niezwykle 
jasno. Każdego wieczoru chętni mogli podziwiać jej olśniewający blask. Jednak nie wszystkie 
gwiazdy ją podziwiały. Znalazły się takie, które zazdrościły jej blasku. Kilka zazdrosnych gwiazd 
postanowiło wykraść blask Błyskotki. Uknuły plan rabunku. W dzień, czyli w czasie, gdy gwiazdy 
śpią, złe gwiazdy zakradły się do Błyskotki. Zabrały jej blask, rozdzieliły między siebie i uciekły. Gdy 
przyszedł wieczór, mała gwiazdka obudziła się. Wokół niej było ciemno. Miał ochotę rozświetlić 
okolicę, wtedy właśnie zauważyła, że jej blask zniknął. Błyskotka nie wiedziała, że została 
okradziona. Była przekonana, że to ona sama przez nieuwagę zgubiła swój blask. Postanowiła, że go 
odszuka. Chodziła po niebie i odwiedzała inne gwiazdy. Za każdym razem pytała je, czy nie widziały 
jej blasku. Dotarła też do złych gwiazd, której ukradły jej blask, jednak te zaprzeczyły, twierdząc, że 
nic nie wiedzą o jej blasku. 
Złe gwiazdy nie były jednak zadowolone ze swojego rabunku. Nie wiązało się to z tym, że żałowały 
tego co zrobiły. Były niezadowolone z blasku, jaki ukradły Błyskotce. Rozdzielając go między siebie, 
każda otrzymała tylko część blasku. Żadna nie świeciła tak jasno, jak kiedyś Błyskotka. Złe gwiazdy 
zaczęły kłócić się między sobą. Każda chciała odebrać od pozostałych części blasku. Kłótnia 
przerodziła się w gwiezdną wojnę. Po niebie latały ogniste meteoryty rzucane przez złe gwiazdy. Inne 
gwiazdy bały się podróżować i pozostały w swoich miejscach. Nastały smutne czasy. 
Z uwagi na gwiezdną wojnę Błyskotka również została zmuszona do przerwania poszukiwań 
własnego blasku. Prosiła złe gwiazdy, by zaprzestały walki, jednak te nie chciały jej słuchać. 
Wówczas Błyskotka wpadła na pomysł pogodzenia zwaśnionych gwiazd. Zaproponowała, by zamiast 
walczyć między sobą wzięli udział w zawodach w rzucaniu meteorytami. Zwycięzcą będzie ta 
gwiazda, której meteoryt doleci najdalej. Złe gwiazdy początkowo nie chciały zgodzić się na udział w 
zawodach. Nie wierzyły, że przegrane gwiazdy oddadzą zwycięzcy swoje części blasku. Błyskotka 
zaproponowała jednak, że je przechowa do czasu wyłonienia zwycięzcy. Przekonało to złe gwiazdy. 
Przekazały swoje części blasku Błyskotce. Gdy ostatnia część trafiła do Błyskotki, połączone blaski 
rozświetliły niebo olśniewającym blaskiem. Błyskotka oraz pozostałe gwiazdy zorientowały się, skąd 

https://
www.youtube.com/
watch?
v=Aug7FRYvIHU 
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16.04 
Piątek

- Usprawnianie aparatu 
artykulacyjnego. 
- wdrażanie do 
uważnego słuchania 
utworów poetyckich 
- poznanie techniki 
plastycznej malowania 
farbami na podkładzie z 
kleju 
- rozwijanie wyobraźni 
poprzez dostrzeganie i 
interpretowanie 
nieokreślonych 
kształtów 
- zachęcanie do 
swobodnej twórczości 
słownej.  
- Ćwiczenie 
spostrzegawczości, 
nauka uważnej 
obserwacji, 
doskonalenie 
umiejętności zwięzłego 
wypowiadania się, 
rozwijanie 
zainteresowania 
najbliższym 
otoczeniem.

Zabawa logopedyczna „Gimnastyka języka”. Dziecko porusza językiem według instrukcji: Nasze 
języki się witają (język wysunięty na brodę porusza się w prawo i w lewo). Nasz język czeka na 
pyszne śniadanie (oblizywanie  
językiem najpierw górnej, a potem dolnej wargi). Nasz język sprawdza, czy przez noc wyrosły nam 
nowe zęby (dotykanie językiem poszczególnych zębów). A może przez noc wydłużył nam się nos? 
Sprawdźmy (próby dotykania językiem nosa i brody).  

Ćwiczenie grafomotoryczne „Szablony” – obrysowywanie szablonów gwiazd i księżyca, 
kolorowanie w obrębie konturu. 

Marzenki 
Kiedy zasypiam, przychodzą nocą 
i razem ze mną okropnie psocą! 
Potrafią sprawić, że łóżko lata 
i fruną ze mną dokoła świata. 
Jak chcą, to zmienią mnie w krokodyla, 
co się po chwili zmienia w motyla. 
Do dziwnych krajów mkną na wypady, 
gdzie wodospady są z czekolady. 
Mieszkamy w igloo albo w wigwamach. 
Bawią się ze mną nawet do rana! 
To takie stworki ze snu lub z drzemki. 
Jak je nazwiemy? Może Marzenki? 

Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania:  
– Kiedy pojawiają się Marzenki? 
– Co robią Marzenki? 
– Jak waszym zdaniem Marzenki mogą wyglądać? 

Wykonanie pracy plastycznej techniką malowania na podkładzie z gumy arabskiej (klej). 
Omówienie i przeprowadzenie  
poszczególnych etapów pracy: 
- zamalowywanie grubą warstwą kleju typu guma arabska całej powierzchni kartki z bloku 
technicznego 
- malowanie farbami plakatowymi na wciąż świeżym kleju postaci Marzenka. 
Obserwowanie rozmywania się farby na podkładzie z kleju. Opisanie nieoczekiwanego efektu pracy, 
porównywanie postaci, opisywanie ich kształtu. Próby odpowiedzi na pytania: Co przypomina mój 
Marzenek? Czy jest smutny, czy wesoły? Co spsoci nocą?. 

Zabawa „Powiedz, co widzisz”. Zwracamy uwagę dziecka na wybrany obiekt znajdujący się na 
terenie pobliskim, musi podać jak najwięcej informacji o wskazanym obiekcie, np. z czego jest 
zbudowany, ile ma pięter, jakiego jest koloru. 

http://
kreatywnepraceplasty
czne.blogspot.com/
2016/10/malowanie-
na-mokrym-
kleju.html# 
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