
Realizacja Podstawy Programowej w grupie " Motylki" w tygodniu od 08.06 do 12.06. 
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, zadania



08.06 
Poniedziałek

Wakacyjne 
wędrówki

1.Część I. Proponuję zabawę plastyczną „kolorowe 
kulki”. Potrzebne są: okrągłe waciki, farby plakatowe, 
woda, kubeczki, cerata, pipety lub małe strzykawki. 
Przygotowujemy stanowisko pracy: rozkładamy na 
ceracie okrągłe waciki. Dziecko dodaje do kubeczków 
z wodą farbę plakatową i miesza, a następnie za 
pomocą pipet (lub małych strzykawek) barwią waciki 
na różne kolory. Będą to kulki lodów. Gotowe prace 
pozostawiamy w słonecznym miejscu do wyschnięcia. 
*Można zrealizować własny pomysł na pracę 
plastyczną „kolorowe lody”, lub, jak macie Państwo 
chęć, można zrobić razem z dzieckiem prawdziwe lody. 

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy 
mowy – język, wargi, żuchwę. Lusterko dla dziecka. 
Dajemy dziecku lusterko. Demonstrujemy prawidłowe 
wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. Język 
przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił, 
gdyż po raz pierwszy w życiu je zobaczył (dziecko 
wysuwa wargi do przodu: oooo). Nie spodziewał się, 
że jest takie duże (dziecko wysuwa język do góry, w 
stronę nosa, a potem do dołu, w stronę brody) i takie 
szerokie (dziecko przesuwa język od jednego do 
drugiego kącika ust). Wskoczył do wody i 
przeskakiwał przez fale (dziecko przesuwa język od 
górnych do dolnych zębów). Zobaczył wśród nich 
pływające rybki (dziecko wysuwa wargi mocno do 
przodu). Potem rozłożył sobie kocyk (dziecko wędruje 
językiem po podniebieniu od górnych zębów w stronę 
gardła) i leżał nieruchomo (dziecko kładzie język na 
dole jamy ustnej, czubek i boki języka dotykają 

Praca plastyczna kolorowe lody 
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-
plastyczna-na-upalne-dni.html 

Bajka 
https://tuptuptup.org.pl/wycieczka-indonezji/ 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-plastyczna-na-upalne-dni.html
https://tuptuptup.org.pl/wycieczka-indonezji/


09.06 
Wtorek

Wakacyjna 
podróż 
pociągiem

1. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem książek lub 
informacji w internecie. Prosimy, aby dziecko 
wypowiadało się na temat obejrzanego. Odpowiada na 
pytania, np.: Jakie są te pociągi? Jak wyglądają? Jakie 
mają kolory? Itp. 

2. Ćwiczenia słuchowe Szybko czy wolno? Nagranie 
odgłosów jazdy pociągu (najlepiej w różnym tempie)  
prosimy, aby dziecko skupiło uwagę na odgłosach i 
określiło, jak jedzie pociąg. (Pociąg jedzie… szybko, 
wolno). Możemy sami naśladować odgłosy, w 
wybranym przez siebie tempie. 

3. Zabawa językowa Co to za bilet? Bilety (np. na 
koncert, do pociągu, pamiątkowy z przejazdu dorożką, 
wykonany przez dorosłego lub prawdziwe bilety, jeśli 
są.). Prezentujemy dziecku różne bilety. Prosimy, aby 
im się przyjrzało i powiedziało, czym się od siebie 
różnią, a w czym są podobne. Zadaniem dziecka jest 
określenie, w jakim celu kupimy dany bilet.   

4. Praca plastyczna – wykonanie biletów. Dla dziecka: 
małe kartki papieru w kształcie prostokątów, kredki. 
Informujemy, że podczas każdego przejazdu – czy to 
pociągiem, czy to kolejką – potrzebny jest bilet. 
Ponieważ za chwilę dziecko będzie potrzebowało 
biletów, a nie ma ich przy sobie, musi wykorzystać 
dostępne materiały (kartki i kredki), by stworzyć swoje 
bilety. Dziecko ozdabiają kartoniki według własnych 
pomysłów. 

Rodzaje pociągów 
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kolekcja-3-
rodzajow-pociagow_1292669.htm 

różne bilety 
https://imged.pl/marco-mengoni-bilet-koncert-
warszawa-20-12-2016-21491561.html 

https://podroze.gazeta.pl/podroze/
7,114158,23974855,kupiony-przez-internet-bilet-pkp-
wystarczy-miec-w-telefonie.html 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/bilet-do-kina-
z-rozowymi-szczegoly_900194.htm 

Kolorowanka pociąg 
https://printmania.online/pl/kolorowanki/transport/
pociag/ 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kolekcja-3-rodzajow-pociagow_1292669.htm
https://imged.pl/marco-mengoni-bilet-koncert-warszawa-20-12-2016-21491561.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,23974855,kupiony-przez-internet-bilet-pkp-wystarczy-miec-w-telefonie.html
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/bilet-do-kina-z-rozowymi-szczegoly_900194.htm
https://printmania.online/pl/kolorowanki/transport/pociag/


10.06 
Środa

Ahoj! 
Przygodo!

1. Nauka I zwrotki piosenki Wakacyjna wyliczanka. 
Nagranie piosenki Wakacyjna wyliczanka. 
Dziecko powtarza  słowa pierwszej zwrotki i naśladuje 
ruchy dorosłego.       
Dorosły: Konduktorze, konduktorze,  -  
(dziecko) klaszcze ,  
każdy z tobą jechać może.  - robi młynek 
przedramionami. 

2. Układanie sylwety żaglówki z figur 
geometrycznych. Obrazki przedstawiające różne 
pojazdy wodne, klocki, figury geometryczne lub figury 
wycięte z papieru, niebieska kartka papieru dla 
dziecka. Rozkładamy na stoliku figury geometryczne. 
Dziecko określa ich kolor i wielkość. Segreguje je 
według jednej, określonej przez dorosłego cechy 
(koloru, wielkości). Prezentujemy obrazki 
przedstawiające różne pojazdy wodne i wspólnie z 
dzieckiem je nazywamy, np.: statek, żaglówka, łódka, 
kajak, motorówka. Dziecko otrzymuje niebieską kartkę 
papieru. Ma za zadanie ułożyć żaglówkę z 
otrzymanych figur. 

3. Karta pracy, cz. 2, nr 21. 
Dziecko: − czyta razem z dorosłym tekst wyrazowo-
obrazkowy poprzez dopowiadanie nazw obrazków,  − 
koloruje wodę i łódki. 

Obrazki przedstawiające różne pojazdy wodne 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Żegluga 



11.06 
Czwartek

Bezpiecznie 
nad wodą

1. Praca plastyczna Kolorowe pasy na parawanie. Białe 
pasy materiału lub szeroka folia spożywcza, farby, duże 
pędzle, woda w kubeczkach, cerata do zabezpieczenia 
podłogi, zdjęcia kolorowych parawanów, parawan. 
Rozciągamy pomiędzy krzesełkiem lub stolikiem 
(odwróconym do góry nogami) białe pasy materiału 
lub przeźroczystą folię spożywczą, zabezpieczamy 
podłogę ceratą. Pokazujemy dziecku różnokolorowe 
parawany i prosimy, aby namalowało własny wzór na 
parawanie. 

2. Nauka II zwrotki piosenki Wakacyjna wyliczanka. 
Nagranie piosenki Wakacyjna wyliczanka, 
rytmizujemy tekst: Konduktorze, konduktorze, każdy z 
tobą jechać może, dziecko powtarza go z klaskaniem, 
tupaniem, rapowaniem.  
3. Zabawa graficzna Fale morskie. Taca z piaskiem. 
Dziecko rysuje palcami na piasku fale morskie – linie 
faliste i spiralne ( można zamienić piasek na drobną 
kasze).  

4. Kolorowanka Żaglówka. Dla dziecka: kolorowanka 
przedstawiająca żaglówkę, kredki. Dziecko koloruje 
rysunek żaglówki według własnego pomysłu.   

5. Ćwiczenia oddechowe Która żaglówka popłynie 
dalej? Kartki papieru. Dziecko zgniata kartki, tworząc 
kulki. Następnie parami ustawia żaglówki na krawędzi 
stolika i mocno dmucha.  

6. Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania 

Kolorowanka Żaglówka 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/
zaglowka-przy-zachodzie-slonca?version=print 

Obrazki przedstawiające zachowania nad wodą. 
https://www.szkolneblogi.pl/static/media/users/
private/maria.kon/w5_sko_thumb.jpg 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/wsrod-debow/
bezpieczne-wakacje-nad-woda/ 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zaglowka-przy-zachodzie-slonca?version=print
https://www.szkolneblogi.pl/static/media/users/private/maria.kon/w5_sko_thumb.jpg
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/wsrod-debow/bezpieczne-wakacje-nad-woda/


12.06 
Piątek

Do 
zobaczenia 
po 
wakacjach

1. Zabawa językowa Co lata, pływa...? Zabawki lub 
obrazki: samolot, samochód, pociąg. Prezentujemy 
kolejne zabawki (obrazki). Zadaniem dziecka jest 
dopowiedzenie, co robi dany pojazd (np. pociąg – 
jedzie). Możemy zapytać, co jeszcze jeździ, pływa, 
lata... 

2. Zabawa kulinarna Sałatka owocowa. Owoce, np.: 
banany, winogrona, kiwi, plastikowy nóż, tacki, 
talerzyk, miseczka, deska, salaterka. Dziecko, po 
umyciu rąk, siada przy stoliku. Dajemy dziecku deskę, 
plastikowy nóż. Na tace kładzie obrane owoce. 
Dziecko stara się pokroić owoce. Potem wrzuca je do 
salaterki i  miesza.  Wspólne jedzenie samodzielnie 
wykonanego posiłku. Potem dziecko może podzielić 
się swoimi wrażeniami smakowymi i opowiadać, co 
sprawiło mu trudność, a co nie – w trakcie 
wykonywania prac. 

3. Kolorowanie kolorowanek. Dla dziecka: 
kolorowanka o tematyce wakacyjnej, kredki. 
Przypominamy o starannym i dokładnym wykonaniu 
pracy. 

Kolorowanka 
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2015/11/371Wakacje
%20nad%20morzem.gif 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2015/11/371Wakacje%2520nad%2520morzem.gif

