
Realizacja Podstawy Programowej w grupie " Motylki" w tygodniu od 04.05 do 08.05. 
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



 04.05 
Poniedziałek

Biało-
czerwona 
flaga. 
Dzień 
Strażaka.

1. Proponuję obejrzeć z dziećmi książki (albumy) lub 
znaleźć informacje na stronach internetowych o 
symbolach Polski.  

2. Rozwiązywanie zagadki  B. Szelągowskiej „Flaga” 
Wisi wysoko. 
Biało-czerwona. 
Często z wiatrem  musi się zmagać. 
To symbol Polski, to nasza…..(flaga) 

3. Czytanie opowiadania „Biało-czerwone” 
E. Stadmuller. 
Z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej grupa 
średniaków przygotowała inscenizację legendy "O 
Lechu, Czechu i Rusie". Kuba grał Czecha, Bartek - 
Rusa, a Olek - Lecha.  
Prawdę mówiąc, była to jego pierwsza tak poważna rola, 
więc bardzo się przejmował i wciąż powtarzał: 
Chodźmy ku północy, serce mi mówi, że tam 
znajdziemy nasz nowy dom. Jego wierny - lud czyli 
Oskar z Karolem i Kubą oraz Basia, Malwinka, Wiktoria 
i Ania - ufnie podążał za nim. Nagle wszyscy zatrzymali 
się bo oto ich oczom ukazał się wspaniały widok. 
Wyświetlał się on ścianie, a przedstawiał leśną polanę o 
zachodzie słońca. Na środku tej polany rósł potężny dąb, 
a w jego konarach widać było gniazdo orła. Piękny biały 
ptak siedział w nim z rozłożonymi skrzydłami, zupełnie 
jakby chciał ochronić swe pisklęta przed 
niebezpieczeństwem.  
- Oto nasz znak! - wołał Olek. - I nasze barwy!  
w tym momencie na ścianie pojawił się kolejny obraz 

Karta Pracy cz. 2, st. 15. 

Polskie symbole narodowe: 
https://www.youtube.com/watch?
v=xQk8p7XY23A 

Piosenka kim jest strażak: 
https://www.youtube.com/watch?v=fVKEhOTTS5w 

Kolorowanka „Strażak” 
https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/strazak-
bajkowa-kolorowanka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=fVKEhOTTS5w
https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/strazak-bajkowa-kolorowanka/


 05.05 
Wtorek

Przyroda 
w mieście

1. Proszę pokazać dzieciom obrazki parku lub, jak jest 
taka możliwość, pójść do parku na spacer z dziećmi. 
Wytłumaczyć, że parki to takie obszary, gdzie jest dużo 
drzew, trawy i gdzie można odpocząć ( zachęcam do 
wykorzystania swojej wyobrażni i wiedzy o parkach pod 
czas zapoznania dzieci z tym tematem). Proponuję 
przesłuchać piosenkę (podana w linku) oraz 
porozmawiać z dzieckiem według obejrzanego ( pytania 
można dostosować na własny rozsądek oraz według 
możliwości dzieci) 

2. Słuchanie piosenki B. Forma  „Motylek”. Rozmowa 
na podstawie wysłuchanego utworu. Nauka refrenu 
piosenki Motylek. 
Motylek, motylek fruwa nad łąką, 
przez chwilę rozmawia z piękną biedronką. 
      ref; Wietrzyk wesołą piosenkę gra: tralala, tralala 
Na skrzydłach motyla mienią się wzory, 
do tańca zaprasza mrówki i pszczoły. 
     ref; Wietrzyk wesołą piosenkę gra: tralala, tralala 
Motylek, motylek na listku siada 
kołysze się bo to świetna zabawa. 
ref; wietrzyk wesołą... 
Pytania: 
- Gdzie latał motylek? 
- Z kim rozmawiał motylek? 
- Co zmieniło się na skrzydłach motyla? 
- Jakie zabawy najbardziej lubią motyle? 
3. Praca plastyczna ”Motylek”. Materiały do pracy 
proponuję wykorzystać te, które są w domu ( oczy 
można przykleić z papieru lub narysować…)

Jak narysować motylka https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=kZ9yZ72-3vw 

Praca plastyczna Motylek 
https://pl.pinterest.com/pin/269090146472521062/?
d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin 

Piosenka o parku: 
https://www.youtube.com/watch?v=_K-PFAyHZ2o 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=kZ9yZ72-3vw
https://pl.pinterest.com/pin/269090146472521062/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin
https://www.youtube.com/watch?v=_K-PFAyHZ2o


 06.05 Środa Warszawa 
– nasza 
stolica

1. Proszę poprowadzić z dziećmi rozmowę na temat 
„herby miast”. Jak macie Państwo możliwość, było by 
dobrze pokazać herby, wybranych przez Was, miast 
(może to być herb miasta w którym mieszkacie, herb 
Warszawy…) 
Demonstrując obrazki można zapoznać dzieci z 
Warszawą jako stolicy Polski. 

2. Czytanie i opracowanie wiersza Z. Dmitrocy „legenda 
o warszawskiej Syrence” 
Piękna syrenka, 
Co w morzu żyła, 
Raz do Warszawy 
Wisłą przybyła. 
Zauważyli 
Ją tam rybacy, 
Gdy przeszkadzała 
Im w ciężkiej pracy. 
Rybacy dla niej 
Życzliwi byli, 
Bo się jej pięknym 
Śpiewem wzruszyli. 
Ale zły kupiec 
Złapał ją w wodzie 
I potem trzymał 
W ciasnej zagrodzie. 
Z żalu i smutku 
Zaczęła płakać, 
Na pomoc przyszedł 
Jej syn rybaka. 
Syrenka za to 

Kolorowanka „Syrenka” 
https://pl.pinterest.com/pin/174936766754706890/ 

https://pl.pinterest.com/pin/174936766754706890/


 07.05 
Czwartek

Kolory 
flagi

1. Powtarzanie I zwrotki, nauka II zwrotki piosenki 
„Motylek” 

2. Proponuję poprowadzić rozmowę z dzieckiem według 
podanej informacji.  
Dzień flagi – najmłodsze święto państwowe.  
2 maja każdego roku obchodzimy Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Historia tego święta jest 
stosunkowo krótka i sięga 2004 roku. Ustanowiono je 
po to, by jednemu z najważniejszych symboli 
narodowych naszego kraju okazać należny szacunek. 
Wybrana przez władze data także nie jest dziełem 
przypadku. Dzień Flagi wpisano między dwa inne 
święta państwowe – Święto Pracy oraz Święto 
Konstytucji 3 maja. Jesteśmy więc w tym czasie 
nastawieni bardziej refleksyjnie, odczuwamy dumę z 
powodu osiągnięć naszych przodków. 
Obchodom Święta Flagi zawsze towarzyszą ciekawe 
wydarzenia. W całej Polsce odbywają się koncerty 
pieśni patriotycznych, wykłady otwarte, pokazy filmów 
historycznych. Dla młodzieży organizowane są żywe 
lekcje historii. Wiele miast organizuje z tej okazji 
pikniki rodzinne i biegi. Jednym słowem, każdy 
powinien bez problemu znaleźć dla siebie coś 
interesującego – niezależnie od wieku czy miejsca 
zamieszkania. 
Jest już zwyczajem, że tego dnia Polacy wywieszają 
flagę narodową w oknach. Coraz popularniejsze jest 
także noszenie wpiętej w ubranie biało czerwonej 
kokardy, tak zwanej rozety. Począwszy od Lecha 
Kaczyńskiego robi to także urzędujący Prezydent. 

Wyprawka  st. 27 



 08.05  
Piątek

Polskie 
symbole 
narodowe

1.Czytanie wiersza E. Stadmuller „Kim jesteś”  
Czy wiesz, kim jesteś? 
– To oczywiste! 
– Co jest Ci bliskie? 
– Znaki ojczyste: 
Ojczyste barwy 
-biało-czerwone, 
Ojczyste godło 
-orzeł w koronie. 
Ojczyste w hymnie 
Mazurka dźwięki, 
No i stolica 
– miasto syrenki. 
I jeszcze Wisła? 
Co sobie płynie, 
Raz po wyżynie, 
Raz po równinie, 
I mija miasta 
Prześliczne takie? 
Już wiesz , kim jesteś? 
Jestem Polakiem. 
Rozmowa na podstawie wiersza. 
- o jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu? 
- jakie są nasze barwy narodowe? 
- jak wygląda nasze godło? 
- jak się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce? 
- Kim jesteśmy , jeśli mieszkamy w Polsce? 

2. Oglądanie godła i flagi Polski, przypomnienie ich 
nazw, można poprosić żeby dziecko je opisało. 

Piosenka „jestem Polakiem!” 
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Kolorowanka  
https://pl.freepik.com/premium-wektory/ilustracja-wektorowa-
kolorowanki-krajobraz_3663228.htm 

Flaga i godło Polski  
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/04/pol1.png 

Symbole do druku 
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/zabawy-na-dzien-flagi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://pl.freepik.com/premium-wektory/ilustracja-wektorowa-kolorowanki-krajobraz_3663228.htm
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/04/pol1.png
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/zabawy-na-dzien-flagi.html



