
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
01.06 do 05.06. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony 
zgodnie z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

DATA TEMAT TREŚCI NR KART PRACY, LINKI



01.06.2020 
Poniedziałek

To ja, a to ty. 1. Ćwiczenia artykulacyjne „Śmiech dzieci”. Dzieci naśladują 
różne rodzaje śmiechu: cha-cha-cha, che-che-che, hi-hi-hi. 
Wzmacnianie przepony. 
Pomoce: sznurek, paski papieru, różne rodzaje miar (np. 
linijka, miara krawiecka, metrówka, miarka budowlana 
2. Swobodna rozmowa z dziećmi odwołująca się do ich ogólnej 
wiedzy i wcześniejszych spostrzeżeń na temat różnic i 
podobieństw między ludźmi. 
3. Zabawa „Wyższe, niższe”. Mama/tata proponuje dziecku, by 
sprawdziły, kto/co jest od niego wyższy/wyższe (kuca), a kto/
co niższy/niższe (stoi wyprostowany). Dziecko kolejno 
podchodzi do mama, taty, brata, siostry, dziadków. i sprawdza. 
Następnie wyszukują w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe 
od np.  Mamy.                            4. Zabawa z mierzeniem „To 
ja, a to ty”. Dziecko podchodzi do np siostry mama prosi, aby 
za pomocą sznurka lub paska papieru zmierzyło, kto w parze 
jest wyższy, a kto niższy, i podały wynik swoich pomiarów. 
5. Ćwiczenia oddechowe „Dmuchany balonik”. do tej zabawy 
zaproście pozostałych domowników stańcie w kolei złapcie się 
za ręc. Najpierw powoli idźcie do przodu w kierunku środka 
koła (balonik jest malutki). Następnie małymi krokami cofajcie 
się, stopniowo poszerzając koło (balonik rośnie), z 
jednoczesnym dmuchaniem. Kiedy koło jest już duże, mama. 
mówi: W balonie zrobiła się dziurka, ucieka z niego powietrze.  
naśladujcie odgłos wypuszczanego powietrza, mówiąc: 
sssssssssssssss i ponownie idąc w kierunku środka koła. Zabawę 
powtarzamy kilka razy. Możecie za każdym razem decydować, 
jakiego koloru balon nadmuchają. 
6. Zabawa „Taniec z balonikiem”. Każde z domowników oraz 
dziecko otrzymuje balonik i tańczy z nim do wesołej muzyki 
zgodnie z instrukcjami podanymi przez mamę.:                                                                        
x Balonik na głowie.                                                                                               
x Balonik na plecach.                                                                                               
x Balonik pod brodą.                                                                                                 
x Balonik między nogami 
7. Mama puszcza muzykę. domownicy wraz z  Dzieckiem z 
balonikami w rękach poruszają się w rytmie, jaki podpowiada 
im muzyka. Na przerwę w muzyce wykonują polecenia mama.:                                                   

KP3, k 73- grupa czterolatków 
KP2, k 60- gr. trzylatków 

Z okazji Waszego święta 
Kochane maluchy, życzę Wam 
wszystkiego naj naj 
najlepszego.



02.06.2020 
Wtorek

Portret przyjaciela. Oglądanie zdjęć. Proszę weźcie album ze zdjęciami gdzie 
znajdują się zdjęcia jak Wasze pociechy były jeszcze bardzo 
malutkie, ukazujących je w różnych okresach życia. Poproście 
Wasze pociechy aby podzieliły się spostrzeżeniami. Swobodne 
wypowiadanie się. Pamiętajcie aby Wasze dzieci wypowiadały 
się pełnymi zdaniami.                                            x Ćwiczenia 
rytmiczno-słuchowe „Nasze imiona”. mama wystukuje rytm 
np. dwoma drewnianymi łyżkami, dzieląc na sylaby imiona 
wszystkich domowników, np. Ka-sia. Dziecko wyklaskuje rytm 
podany przez mamę., jednocześnie sylabizując imiona. 
Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. 
Ćwiczenia oddechowe – wdechy i wydechy naprzemienne. 
Dziecko w parze z mamą stają naprzeciwko siebie. Najpierw 
jedno z nich wykonuje wdech i wydech, a później drugie. 
Zwracanie uwagi na poprawność wdechu i wydechu. 
1.Przeprowadźcie  rozmowa  na temat praw dzieci i ich 
różnorodności oraz odmienności. Oglądanie ilustracji 
przedstawiających dzieci z różnych stron świata. Dostrzeganie 
różnic w ich wyglądzie .                             2. Praca plastyczna 
„Mój przyjaciel”. Rysowanie  za pomocą kredek pasteli 
portretu przyjaciela z wyobraźni.                                                           
3. Nadanie imienia swojemu przyjacielowi.



03.06.2020 
Środa

Dobra zabawa to 
ważna sprawa.

1.Ćwiczenia ortofoniczne „Raz i dwa mówię ja”. Razem ze 
swoim dzieckiem usiądźcie na dywanie. mama mówi  dowolne 
słowa lub zdania, a dziecko je powtarza. Później następuje 
zmiana. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy. Wzmacnianie mięśni 
narządów mowy.                   2. Zabawa konstrukcyjna 
„Tajemniczy zamek”. mama wysypuje na dywan klocki i 
proponuje dzieciom zbudowanie zamku. Prosi, aby dzieci same 
dobrały się w zespoły i by każdy zespół zbudował własny 
zamek. Po wykonaniu zadania dziecko nazywa swoją budowle. 
Rozwijanie zainteresowania światem techniki. 
3. Zabawa paluszkowa „Paluszki witamy, głośno przeliczamy”. 
Dzieci zaciskają dłonie w piąstki, a następnie prostują kolejne 
palce u obu rąk, jednocześnie głośno licząc od 1 do 5. Zabawę 
powtarzamy. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo- -ruchowej. 

KP3, K. 74, KA, k. 32- gr 
czterolatków



04.06.2020 
Czwartek

Co słychać w trawie. Zabawa ortofoniczna „Wiatr w trawie”. Dziecko siedzi na 
dywanie i na hasło: Szumi wiatr naśladuje odgłosy wiatru, 
powtarzając: sz, sz, sz. Następnie wstają i swobodnie 
poruszają się po pokoju, nadal powtarzając głoskę sz. Na 
hasło: Wiatr cichnie dziecko ponownie siada na dywanie. 
Ćwiczenie mięśni narządów mowy. 
Lubię leżeć na trawie. 
Lubię leżeć na trawie, tutaj jest tak ciekawie. Przyleciała 
biedronka, wita inne stworzonka. Przyleciała biedronka, wita 
inne stworzonka. Motyl siada na ziołach, obok kręci się 
pszczoła, nie ma czasu na plotki, produkuje miód słodki. Nie 
ma czasu na plotki, produkuje miód słodki. Nie uwierzysz, 
kolego, idą mrówki gęsiego, każda niesie zapasy do mrowiska 
pod lasem. Każda niesie zapasy do mrowiska pod lasem. 
Skacze, hop!, polny konik, woła, by za nim gonić. Wolę leżeć 
na trawie, tutaj jest tak ciekawie. Wolę leżeć na trawie, tutaj 
jest tak ciekawie. Urszula Piotrowska 
 Rozmowa na temat tekstu. Przykładowe pytania:                                           
− Jakie zwierzęta można zobaczyć w trawie?                                                 
− Kto z was lubi patrzeć na zwierzęta łąkowe?                                                   
− Gdzie najchętniej to robicie?                                                                               
− Jakie jest wasze ulubione zwierzę? Dlaczego? 
Przygotujcie: rysunek dowolnego zwierzęcia mieszkającego na 
łące, przetnijcie obrazek na dwie części, potrzebne wam będą 
nożyczki, klej i kolorowe gazety. 
Na kartce a4 zadaniem dziecka jest przyklejenie obrazka 
zwierzęcia, a następnie za pomocą gazet stworzenie kolażu 
pasującego do obrazka zwierzęcia. 
(wybranie przez każde dziecko kartki i stron z kolorowych 
gazet x naklejenie na kartce wybranego zwierzęcia (obu 
części) x wyszukanie w gazetach potrzebnych ilustracji i 
wycięcie ich x ułożenie na kartce kompozycji według własnego 
pomysłu z dokonaniem selekcji wyciętych ilustracji x 
przyklejenie kompozycji na kartce).



Wszystkie zadania wykonujecie pomału w miarę możliwości czasowych, oraz chęci dziecka, pamiętajcie również o pozytywnej 
motywacji dziecka do pracy, jak i również o tym, żeby Wasze pociechy stawały się coraz bardziej samodzielne, nie wyręczajcie ich 
proszę np. w ubieraniu się czy myciu ząbków. 

              Sporządziła: mgr Małgorzata Głuszko 

05.06.2020 
Piątek

Jak pachnie świat? Ćwiczenia oddechowe „Co pachnie na łące?”. Dzieci 
wyobrażają sobie łąkę i wąchają jej zapachy, wykonując 
powolny wdech nosem i powolny wydech ustami. Ćwiczenie 
powtarzamy kilka razy. Regulowanie wdechu i wydechu. 
Pomoce:  wentylator,wybrane zapachy spożywcze i zioła 
umieszczone w małych słoiczkach, kolorowe kartki A4. 
2. Zabawa w skojarzenia „Zapach to…”.                                                              
3. Zabawa badawcza „Czym pachnie powietrze?”. mama 
pokazuje dziecku przygotowane słoiczki i wyjaśnia, że są w 
nich ukryte różne zapachy, które będą próbowały rozpoznać. 
Najpierw włącza wentylator i prosi, aby dziecko powąchało 
powietrze i odpowiedziało na pytanie, czy powietrze pachnie. 
Następnie mama. po kolei otwiera pojemniki, a dziecko 
rozpoznaje zapachy i próbują je nazwać. Wniosek: powietrze 
samo nie pachnie, ale przenosi różne zapachy (dzięki 
wentylatorowi dzieje się to szybciej).                                                   
4. Praca techniczna „Wachlarze”. mama wraz z dzieckiem 
wykonuje ręcznego wentylatorka, czyli wachlarz. Pomaga 
dziecku złożyć kolorową kartke A4 w harmonijki i spiąć je z 
jednej strony spinaczem. Dziecko sprawdza doświadczalnie, 
czy zrobione przez nich wachlarz ułatwiają roznoszenie się 
zapachów.


