
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 11.05 
do 15.05. 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



11.05 
Poniedziałek

Kurki z kolorowego 
kurnika.

1. W dniu dzisiejszym proponuję  
pracę plastyczno-techniczną. 
Zadaniem dzieci jest ulepienie z 
gliny (lub masy solnej, 
plasteliny, modeliny) kury i 
kurczaczki. W gotowe figurki 
niech wetkną kolorowe piórka 
jako skrzydełka ( wycięte z 
kolorowego papieru) i koraliki 
(guziczki) jako oczy. Po 
wyschnięciu dzieci mogą 
pomalować swoje prace farbą 
plakatową. Po zakończeniu pracy 
plastycznej niech posprzątają 
miejsce  
pracy. 

2. Kolejna propozycja to zabawa 
ruchowa na czworakach 
„Śniadania kota”. Dzieci – koty 
chodzą na czworakach pomiędzy 
rozłożonymi na dywanie 
plastikowymi miseczkami. Na 
hasło mamy lub taty: Śniadanie 
kota! dziecko w klęku pochyla 
się nad miseczką i naśladuje 
picie mleka.

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 68. (Karty pracy 
czterolatki) 

Doskonalenie umiejętności przewlekania sznurówki i 
zawiązywania kokardki (KA, k. 3). (Zadanie 
pięciolatki) 



12.05 Wtorek Dla mamy i taty. 1. W dniu dzisiejszym zachęćcie 
dzieci do obejrzenia ilustracji, 
książek o mamie (jej opiece nad 
dziećmi, domowych 
obowiązkach, spędzaniu 
wolnego czasu itd.). Niech 
zainspiruje to dzieci do 
wypowiedzi, opowiedzenia o 
tym co robi, jak jest mama, itp. 
To zadanie ma na celu 
aktywizowanie myślenia 
dziecka. 

2. W dniu dzisiejszym proponuję 
również przeczytanie dzieciom 
wiersza Danuty Gellnerowej 
„Mamo!”. 

Mamo! 
Dam ci dziś piękny kwiatek  
i wstążkę na dodatek. 
Dam ci złoty pierścionek, 
 na górce mały domek,  
ogródek malowany,  
ławkę pod wielkim kasztanem. 

Dam ci słońce nad domem, 
słońce – złotą koronę. 
I dam ci księżyc, wiesz? 
I jeszcze . . . co tylko chcesz. 
Bo jestem bardzo bogaty, 

Wykonanie laurki dla mamy – KA, k. 17. Dzieci 
wyjmują szablony kwiatów i serduszek. Wylepiają je 
dowolnymi materiałami: papierem kolorowym, 
cekinami, plasteliną lub malują farbami. Gotowe 
elementy naklejają na kartce z bloku, tworząc własne 
kompozycje. Rozwijanie umiejętności manualnych i 
tworzenia kompozycji z gotowych elementów. 
(zadanie dla trzylatków) 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 69. (Karty pracy 
czterolatki) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 22) – 
rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez 
rysowanie po śladzie i wykonanie portretu rodziców. 
(Karty pracy pięciolatki). 



13.05 Środa Mój tata jest kochany. 1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć zabawą orientacyjno – 
porządkową „Dzień 
krasnoludków”. Dziecko – 
krasnoludek idzie do lasu. W 
lesie, wykonując skłony, 
naśladuje rąbanie drzewa, a 
następnie wraca do domu. Tam, 
po zjedzeniu kolacji (siad 
skrzyżny i naśladowanie ruchami 
rąk jedzenia zupy), zasypia 
(leżenie tyłem z zamkniętymi 
oczami i spokojne oddychanie). 

2. Dziś zachęcam do rozmowy z 
dziećmi na temat spędzania 
wolnego czasu z tatą. Zapytajcie 
Waszą pociechę: Kiedy 
najczęściej bawicie się z tatą? 
Co lubicie robić wspólnie z tatą? 
Jakie są wasze ulubione zabawy? 

3. Kolejna propozycja to zabawa 
pantomimiczna „Wybieramy się 
z tatą na ryby”. Zadaniem 
dziecka jest ilustrowanie ruchem 
słowa mamy. Pewnego dnia tata 
zaproponował dzieciom wyprawę 
na ryby. Wcześnie rano wsiedli 
do samochodu i pojechali. 
(dziecko staje za tatą kierowcą i 



14.05 Czwartek Kocham moich rodziców. 1. Dziś zachęcam do ćwiczenia 
manualnego – przewlekanie 
sznurówki. To doskonałe 
ćwiczenie kształtujące czynności 
samoobsługowe w zakresie 
ubierania się – sznurowania 
butów. 

2. Dziś zachęcam do ćwiczenia 
grafomotorycznego. Dajcie 
proszę dziecku kartki A3 z 
narysowanymi różnymi liniami: 
linia prosta, falista, zygzakowata, 
spiralna. Zadaniem dziecka jest 
maczanie palca w kolorowej 
farbie i rysowanie nim po 
śladzie.  

3. Kolejna propozycja to burza 
mózgów: Jak możemy pomagać 
mamie i tacie? Zaprezentujcie 
dzieciom zdjęcia i obrazki 
przedstawiające mamę i tatę 
podczas różnych zajęć, np.: 
nakrywania do stołu, podlewania 
kwiatów, sprzątania, robienia 
zakupów, gotowania, pieczenia 
ciasta. Zadaniem dzieci jest 
podawanie propozycji, w jaki 
sposób na co dzień mogą 
pomagać swoim rodzicom. Ta 

Wykonanie ćwiczenia KP2, k. 58. Dzieci rysują po 
śladzie. (Karty pracy trzylatka). 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 23) – 
rozwijanie sprawności grafomotorycznej, przeliczanie 
i tworzenie dwóch równolicznych zbiorów: kwiatów 
czerwonych i szarych (narysowanych szarym 
flamastrem lub niepoprawionych). (Karty pracy 
pięciolatki). 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 24) – 
kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, np. 
kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i 
w powietrzu. (Karty pracy pięciolatki). 

Wykonanie laurki dla mamy (KA, k. 25) – dzieci 
wyjmują szablon, ozdabiają drugą stronę serca, 
popisują się same (lub z pomocą taty) i składają 
według instrukcji. (Zadanie pięciolatki). 



15.05 Piątek Wycieczka do wesołego 
miasteczka.

1. Dzisiejszy dzień proponuję 
rozpocząć od zabawy manualnej. 
Zadaniem dziecka jest zgniatanie 
strony gazety, formując je w 
kule. (Zostaną one wykorzystane 
podczas kolejnej 
zaproponowanej zabawy). 

2. Dziś zachęcam do zabawy 
matematycznej: „Jaki kształt ma 
karuzela?”. Zaprezentujcie swym 
pociechom zdjęcia różnych 
karuzeli. Następnie wręczcie 
dziecku 3 różnokolorowe kółka 
wycięte z papieru kolorowego, 
każde innej wielkości. Zadaniem 
dziecka jest nakleić kółka jedno 
na drugim – od największego do 
najmniejszego. Państwo również 
naklejcie kółka jedno na drugim, 
tylko dużo większe, tak aby 
powstała tarcza do celowania. 
Zabawa ma na celu porównuje 
wielkości, stosownie określeń 
większy – mniejszy. 

3. Kolejna propozycja to zabawa 
rzutna – celowanie do tarczy. 
Poproście Waszą pociechę by 
starało się wcelować w sam 
środek wykonanej przez Was (w 

Omówienie i przeprowadzenie poszczególnych etapów 
pracy zgodnie ze wzorem i opisem w KA, k. 26 i 27. 
(Zadanie czterolatki). 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 25) – 
rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez 
kolorowanie rysunków, których nazwy rozpoczynają 
się wskazanymi głoskami. (Karty pracy pięciolatki). 

Wykonanie laurki dla taty (KA, k. 26). Dzieci 
wyjmują szablony, układają je, przyklejają na 
kolorowej kartce i dorysowują brakujące elementy. 
(Zadanie pięciolatki). 



Drodzy Państwo, ten trudny czas wykorzystajcie na to aby Wasze dzieci stawały się coraz bardziej samodzielne. 

Gorąco zachęcam do korzystania ze stron internetowych: 

& & & & & & & & &

& &  

https://akademia.pwn.pl/view/830dda81-bc8b-43b2-8fb8-baf8bac06185/37807/track_19.mp3 

https://akademia.pwn.pl/view/ddbdad1c-babc-4730-a13e-0f732dd8ff16/37801/track_19.mp3 

https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37792/track_11.mp3 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/KARTY-PRACY-RODZINA.pdf 

https://wordwall.net/pl/resource/1195334/co-zrobi%C4%99-zadanie-na-dzi%C5%9B-ja-i-rodzina 

https://view.genial.ly/5eb65f692fb48d0d930b895b 

https://view.genial.ly/5e8f24d6602d4b0e2631178e 

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