
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 20.04 
do 24.04. 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



20.04 Poniedziałek Jak dbamy o zdrowie 1. W dniu dzisiejszym zachęcam 
do rozmowy ze swoimi 
pociechami na temat sposobów 
dbania o zdrowie. Zapytajcie 
dziecko np.: Jak się czuje, gdy 
jest chore, a jak gdy jest zdrowe? 
Co robi, gdy jest chory? Kto mu 
wtedy pomaga? Jak można dbać 
o swoje zdrowie? Czego powinno 
się dużo jeść, żeby być zdrowym? 
Czego nie należy jeść zbyt często? 
Rozmowa uświadomi dzieciom, 
co wpływa na ich zdrowie oraz 
wdroży do dbania o nie. 

2. Kolejna propozycja to zabawa 
pantomimiczna dla całej rodzinki 
„Dbamy o zdrowie”. Poproście 
dziecko by pokazywało za 
pomocą ruchu czynności, które 
pomagają w dbaniu o zdrowie. 
Propozycje czynności możecie 
Państwo mówić dziecku na ucho 
(np.: mycie rąk, granie w piłkę, 
g i m n a s t y k a , j a z - d a n a 
hulajnodze). Zadaniem reszty 
domowników jest odgadnąć, co 
pokazuje dziecko. Zabawa ma na 
celu rozwijanie umiejętności 
improwizacji.

W dniu dzisiejszym, zachęćcie 
swoje pociechy do zrobienia wraz z 
Państwem np. sałatki owocowej, 
łącząc tym samym przyjemną 
współpracę przy zrobieniu „bomby 
witaminowej z jej późniejszą 
konsumpcją. 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 
1, s. 8) i (ćw. 2, s. 9) (karty pracy 
pięciolatka)



21.04 Wtorek Smaczne witaminki 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
zacząć od zabawy skojarzeniowej 
„Zdrowe produkty”. Pokażcie 
dzieciom ilustracje, zdjęcia 
przedstawiające różne produkty 
spożywcze, owoce i warzywa 
(np.: marchew, jabłko, czekoladę, 
cukierki, banany, chipsy, orzechy, 
mleko, lizak, ser). Zadaniem 
dziecka jest podzielić je na dwie 
grupy – produkty zdrowe i 
niezdrowe. Niech spróbują przy 
tym uzasadnić swój wybór. 
Zabawa rozwija percepcje 
wzrokową oraz myślenie 
przyczynowo – skutkowe. 

2. W celu kształtowania 
logicznego myślenia proponuję 
zachęcenie dzieci do 
rozwiązywania zagadek 
owocowo-warzywnych. 
Zaprezentujcie dzieciom 
ilustracje bądź też świeże różne 
owoce i warzywa. Nie 
podawajcie na razie ich nazw, 
tylko zadajcie zagadki. Niech 
dziecko wskaże i nazwie 
odpowiedni owoc lub 
odpowiednie warzywo.  

Wykonanie ćwiczenia z KP2, k. 
54. (karty pracy trzylatka) 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 
63. (karty pracy czterolatka)



22.04 Środa Zdrowe kanapki 1. W dniu dzisiejszym zachęcam 
do  zabawy sensoryczno-
badawczej „Rozpoznaj smak”. 
W miarę Państwa domowych 
zasobów przygotujcie proszę 
pokrojone na kawałki różne 
owoce i warzywa. Wspólnie 
z dziećmi przypomnijcie ich 
nazwy. Następnie zadaniem 
dziecka jest rozpoznawanie ich 
z zawiązanymi oczami, jaki owoc 
(jakie warzywo) dostało do 
posmakowania lub jakiego owocu 
(warzywa) zapach poczuło. 

 2. Kolejna propozycja to wspólne 
przygotowanie z posiadanych w 
domu warzyw zdrowych, 
kolorowych kanapek. Proszę o 
przypomnienie dziecku o 
konieczności umycia rąk 
i włożenia fartuszka (jeśli taki 
dziecko posiada). Jego zadaniem 
jest ułożenie zdrowych 
produktów na kromkach 
pieczywa. Same dba o estetyczny 
wygląd kanapek. Ta zabawa ma 
na celu również przestrzeganie 
zasad higieny oraz naukę 
współpracy w grupie. 
  

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 64 
(karty pracy czterolatka) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 
1, s. 10–11) (karty pracy 
pięciolatka) 

Mając na uwadze rozwój fizyczny 
dziecka udostępniam link z 
propozycją ćwiczeń w domu.: 
https://www.youtube.com/watch?v 
=VNtWgtAf8Pc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v%2520=VNtWgtAf8Pc&feature=youtu.be


23.04 Czwartek Talerz witaminek 1. Zachęcam do przeczytania 
swym pociechom wiersza Doroty 
Gellner „Warzywa”. 

Bardzo są zdrowe 
wszystkie warzywa. 
Marchewka prosta, 
marchewka krzywa, 
mała pietruszka, 
duża pietruszka,  
każda tak samo 
wpada do brzuszka. 
Burak niewielki 
i burak spory, 
seler pękaty 
i chude pory... 
No i ziemniaczki! 
Dobrze je znamy! 
Często na obiad 
je zapraszamy!  

2. Zachęcam do rozmowy na 
temat wiersza. Zapytajcie dzieci: 
O jakich warzywach opowiada 
wiersz? Jaka może być 
marchewka (pietruszka)? Jaki jest 
seler? Jaki jest por? Co to znaczy, 
że warzywa często zapraszamy na 
obiad? 

3. Kolejna propozycja to zabawa 

Wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 
55. (karty pracy trzylatki) 

Wyjęcie sylwetki Trampolinka z 
KA, k. 31- czterolatki 

Wykonanie ćwiczeń w KP4 (ćw. 1, 
s. 12) (karty pracy pięciolatka)



24.04 Piątek Zabawy z piłką 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć od zabawy ruchowej 
„Turlaj piłkę”. Dziecko siada na 
podłodze i podpiera się z tyłu 
rękami. Jego zadaniem jest, 
poruszając się po całym pokoju, 
toczyć piłeczkę przed sobą 
stopami. Ćwiczenie to ma za 
zadanie ogólne usprawnianie 
układu kostno-stawowego. 

2. Kolejna propozycja to zabawa 
słowna: „Dokończ zdanie”. 
Dzieci kończą zdania rozpoczęte 
przez mamę lub tatę. (Żeby 
ułatwić im zadanie, możecie 
Państwo podawać pierwsze 
sylaby brakujących wyrazów). 
Przykłady zdań: Witaminy są w 
owocach i... (warzywach). Gdy 
jesteśmy chorzy, idziemy do... 
(lekarza). Pomidor jest okrągły 
i ma kolor... (czerwony). Przed 
jedzeniem musimy umyć... (ręce). 
Ziemniak jest warzywem, 
a jabłko... (owocem). 

3. Zachęcam do burzy mózgów – 
dziecko szuka odpowiedzi na 
pytanie: co może być okrągłe? 
Rysuje w powietrzu koło, 

„Owieczki na hali” – KA, k. 24. 
Dzieci wyjmują owieczki, wycinają 
pastwisko i doklejają sztachety 
płotu wycięte z brązowego papieru. 
Następnie umieszczają owieczki na 
planszy. Zadanie ma na celu 
doskonalenie umiejętności 
posługiwania się nożyczkami, 
utrwalenie pojęć: za, przed oraz 
doskonalenie przeliczania. - 
czterolatki 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 
2, s. 13) (karty pracy pięciolatka)



Gorąco zachęcam do korzystania ze stron internetowych: 

https://www.logopestka.pl/?s=gra+online 

https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/ 

https://edu-grafika.pl/kategoria_pdf/bezplatne/ 

http://dziecieceinspiracje.pl/2020/03/15-pomyslow-na-zdalne-zajecia-z-wf-u-i-gimnastyki.html 

https://eduzabawy.com/artykuly/12-kreatywnych-zabaw-w-domu-dla-dziecka-od-1-roku-do-8-lat/ 

https://wir-sklep.pl/pl/n/15?fbclid=IwAR189fcv917YhaeIW7-GUIrM-ISI6fc8_NHCny6xmYZZl_xD3xi0I34yDiM 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBsXPqzgJsDtNrM8-s2ebbNer4y6sT_4B&fbclid=IwAR1k6fo6eY-
lL2coclsZTWor4YhRI5tmha1D4lnmPqajQjH2N2Y7QAejNkk 

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

https://www.logopestka.pl/?s=gra+online
https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/
https://edu-grafika.pl/kategoria_pdf/bezplatne/
http://dziecieceinspiracje.pl/2020/03/15-pomyslow-na-zdalne-zajecia-z-wf-u-i-gimnastyki.html
https://eduzabawy.com/artykuly/12-kreatywnych-zabaw-w-domu-dla-dziecka-od-1-roku-do-8-lat/
https://wir-sklep.pl/pl/n/15?fbclid=IwAR189fcv917YhaeIW7-GUIrM-ISI6fc8_NHCny6xmYZZl_xD3xi0I34yDiM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBsXPqzgJsDtNrM8-s2ebbNer4y6sT_4B&fbclid=IwAR1k6fo6eY-lL2coclsZTWor4YhRI5tmha1D4lnmPqajQjH2N2Y7QAejNkk

