
Realizacja Podstawy Programowej w grupie " Motylki" w tygodniu od 15.06 do 19.06. 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



15.06 
Poniedziałek

PROJEKT 
LAS

1.Proponuję  oglądanie okazów przyrody przez lupę lub 
bez niej. Pokazujemy takie okazy przyrody, jak: liście, 
gałązki: drzewa liściastego i drzewa iglastego, szyszki, 
kora. Dziecko ogląda, dotyka ich, wącha je, nazywa. 
Razem z dorosłymi rozmawia, jakie one są: duże, małe, 
chropowate, gładkie, twarde, miękkie. 

2. Ćwiczenia logopedyczne. Lusterko dla dziecka. 
Demonstrujemy ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie, 
np.: • Język jedzie do lasu na koniku – dziecko naśladuje 
kląskanie językiem z jednoczesnym poruszaniem 
wargami (ściągnięcie warg i ich rozciągnięcie). • W lesie 
język rozejrzał się dookoła – dziecko wykonuje ruch 
oblizywania warg, najpierw w prawą, a potem w lewą 
stronę. • Zobaczył małe fioletowe kwiatuszki i je 
powąchał – dziecko wykonuje wdech nosem i wydech 
ustami. • Spojrzał w górę, skąd dobiegało pukanie 
dzięcioła – dziecko uderza czubkiem języka za górnymi 
zębami. • Spojrzał w dół – dziecko wyciąga język na 
brodę – zobaczył czerwonego muchomora z białymi 
kropkami i zaczął je liczyć – dziecko dotyka językiem 
każdego zęba. 

3. Tworzenie siatki pytań. Arkusz papieru, flamaster (lub 
marker), kredki. W centrum arkusza  zapisujemy wyraz 
Las i rysujemy drzewa jako symbol lasu. Prosimy 
dziecko, aby powiedziało, czego chciałoby się dowiedzieć 
o lesie. Zapisujemy pytania, zadawane przez dziecko i 
rysujemy proste, symboliczne obrazki, tam gdzie jest to 
możliwe. Jest to również okazja dla dziecka do 
podzielenia się swoją wiedzą o lesie. 

4. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kłótliwe drzewa. 

Zdjęcia drzew, o których jest mowa w wierszu oraz 
zdjęcie jałowca (buk, modrzew, świerk, sosna). 
https://img2.pngio.com/arborvitae-png-transparent-png-png-
collections-at-dlfpt-oriental-arborvitae-png-583_583.png 

https://zielniklodzki.pl/wp-content/uploads/2018/11/Fagus-
sylvatica-Rotundifolia-Park-Zrodliska-II-2018-05-12-
P1110161.jpg 

https://media.istockphoto.com/photos/european-larch-tree-
isolated-on-white-background-picture-id121358075 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/
Picea_abies.jpg 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/pressland-cms/cache/
__original__/jo/21124351-korony-sosen-zwyczajnych-z-
biegiem-lat-przybieraja.jpeg 

https://img2.pngio.com/arborvitae-png-transparent-png-png-collections-at-dlfpt-oriental-arborvitae-png-583_583.png
https://zielniklodzki.pl/wp-content/uploads/2018/11/Fagus-sylvatica-Rotundifolia-Park-Zrodliska-II-2018-05-12-P1110161.jpg
https://media.istockphoto.com/photos/european-larch-tree-isolated-on-white-background-picture-id121358075
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Picea_abies.jpg
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/pressland-cms/cache/__original__/jo/21124351-korony-sosen-zwyczajnych-z-biegiem-lat-przybieraja.jpeg


16.06 
Wtorek

PROJEKT 
LAS

1. Rysowanie bez odrywania kredki od kartki na temat: 
Drzewa. Kredki, arkusz brystolu. Przygotowujemy na 
arkuszu wzór przedstawiający schematycznie rząd drzew 
(pień i korona) połączonych na dole linią falistą. Dziecko 
próbuje rysować po śladzie bez odrywania kredki od 
kartki.  

2. Oglądanie filmu Drzewo, które umiało dawać. 
 • Rozmowa na temat filmu 

3. Ćwiczenie dużej motoryki – Rysujemy grzyby. Modele 
grzybów ze styropianu lub gliny. Dziecko ogląda części 
grzyba: kapelusz i nóżkę. Rysuje rękami w powietrzu 
kształt grzyba. 
Jeśli to możliwe, to pokazujemy modele grzybów. 

 4. Wykonanie pracy plastycznej Grzybki z warzyw. 
Potrzebujemy: ćwiartki ziemniaka lub pomidora i plastry 
pietruszki, zielone liście pora, selera lub natki, pasta do 
zębów, papierowy talerzyk. Dziecko układa na talerzyku 
grzyby – kapelusz z połówki ziemniaka lub pomidora 
(białe kropki robi pastą do zębów), a ogonki z kawałka 
pietruszki. Pracę ozdabiamy zielonymi listkami.  

Drzewo, które umiało dawać 
https://www.youtube.com/watch?v=rZ_W3LdFwsw 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ_W3LdFwsw


17.06 
Środa

PROJEKT 
LAS

1. Ćwiczenie grafomotoryczne Pień drzewa. Dla dziecka: 
kartka z rysunkiem pnia drzewa, kredki.  Dajemy dziecku 
kartkę z narysowanym pniem drzewa i zaznaczonym 
okrągłym środkiem, czyli rdzeniem drzewa. Dziecko ma 
za zadanie dorysować kolejne warstwy drzewa – coraz 
większe koła w obrębie pnia. 
Ćwiczenie to uczy rysowania kształtu koła. 

2. Obrysowywanie liści techniką frotażu. Dla dziecka: 
kartka papieru, kredki świecowe lub suche pastele, liście. 
Dziecko ogląda liście różnych drzew, dotyka ich, określa, 
czy są gładkie, czy chropowate. Określamy, z jakich 
drzew pochodzą te liście. Dziecko wybiera sobie dowolny 
liść i kładzie go na stole. Następnie przykrywa kartką 
papieru, lekko przyciskając, obrysowuje kształt liścia i 
odtwarza jego fakturę za pomocą kredek świecowych lub 
suchych pasteli.  
Aby liść się nie przesuwał, można podkleić go taśmą do 
stolika.  

 3. Ćwiczenia słuchowe Drzewa. Przypominamy nazwy 
wybranych drzew, a następnie zadajemy zagadki 
słuchowe: dzielimy nazwę każdego drzewa rytmicznie 
(na sylaby) i prosimy dziecko, by podało pełną nazwę, np. 
sos-na, to-po-la. 

4. Oglądanie owoców lasu. Owoce lasu: poziomki, 
jagody, maliny. Pokazujemy dziecku owoce lasu: maliny, 
poziomki i jagody. Dziecko ogląda owoce przez lupę. 
Określa ich kolor, wielkość i ewentualnie smak. Nazywa 
je. 
Jeśli jest to możliwe, pokazujemy prawdziwe owoce lasu, 
aby dziecko mogło je dokładnie obejrzeć, skosztować ich. 

Pień drzewa 
https://media.istockphoto.com/photos/cross-section-of-
tree-trunk-picture-id459885139 

https://media.istockphoto.com/photos/cross-section-of-tree-trunk-picture-id459885139


18.06 
Czwartek

PROJEKT 
LAS

1. Zabawa paluszkowa Idzie, idzie jeż…  
Idzie, idzie jeż… dziecko: (palcami obu rąk naśladuje 
drobne ruchy chodzenia) – ten przedziwny zwierz. 
Nóżkami tup, tup, (palcami obu rąk stuka w podłogę), i 
pod listek – siup! obie dłonie nakładają na siebie, jedna  
pod drugą. 

2. Ćwiczenia słuchowe Co słychać w lesie? Nagranie 
muzyki relaksacyjnej (odgłosów lasu i śpiewu ptaków). 
Dziecko rozpoznaje odgłosy, nazywa je i, jeśli chce, może 
opowiedzieć, co o nich wie. Można również spróbować 
naśladować nagrane odgłosy. 

3. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Leśniczy.  
Na tropach zwierząt dobrze się zna 
i o zwierzęta cały rok dba.  
Zna ich zwyczaje i ich kryjówki.  
Patrzy na las wprost z leśniczówki. (leśniczy) 

4. Słuchanie opowiadania Dąb Olek. 
Jeden z najstarszych dębów w Polsce nazywa się Bartek. 
Rośnie sobie od prawie siedmiuset lat i jest już tak stary, 
że jego konary trzeba podpierać specjalnymi słupami. 
Kilku dorosłych mężczyzn musiałoby się złapać za ręce, 
żeby objąć jego gruby pień. Najmłodszy dąb w Polsce to 
dąb Olek. Trudno go jeszcze nawet nazwać drzewem – to 
takie dębowe niemowlę, kilka jasnozielonych listków 
przyczepionych cienką łodyżką do zeszłorocznego 
żołędzia, który na jesieni wpadł do przedszkolnego 
ogródka. Przeleżał w ziemi całą zimę i ledwie zdążył 
wykiełkować, a już znalazł się w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie. Grupa Olka postanowiła zasadzić 
przy przedszkolu dwa krzaki ozdobnej leszczyny. 

Kolorowanka „Drzewo" 
http://1.bp.blogspot.com/-7eBY23Gg0uA/VCRCgwlK7gI/
A A A A A A A A E C Y / v o a Z P 4 G M X 4 o / s 1 6 0 0 / S D D
%2BKOLOROWANKA%2Bdrzewo%2Bcopy.gif 

http://1.bp.blogspot.com/-7eBY23Gg0uA/VCRCgwlK7gI/AAAAAAAAECY/voaZP4GMX4o/s1600/SDD%252BKOLOROWANKA%252Bdrzewo%252Bcopy.gif


Ivanna Bishko 

19.06 
Piątek

PROJEKT 
LAS

1. • Ćwiczenie grafomotoryczne Las iglasty/las liściasty. 
Dla dziecka: kartka z wykropkowanym wzorem igieł na 
gałązce drzewa iglastego i szarym konturowym 
rysunkiem liścia z drzewa liściastego, ołówek, kredki. 
Dziecko poprawia wykropkowane igły na rysunku gałązki 
drzewa iglastego i narysowany cienką, szarą linią liść 
drzewa liściastego. Następnie kolorują wykonaną pracę. 
Mogą dorysować elementy według własnego pomysłu. 

2. Wycieczka z rodzicami do lasu. Podczas wycieczki do 
najbliższego lasu (lub większego zbiorowiska drzew) 
Omawiamy wygląd wybranego drzewa\ drzew. Dziecko 
opowiada rodzicom, jakie zwierzęta można spotkać w 
lesie. Zachęcam do wymyślenia zabawnego hasła 
zachęcającego do dbania o las.  
Jeśli pogoda pozwoli, można w lesie urządzić piknik. 

3. Chętni mogą posadzić razem z dzieckiem drzewo.  

Ćwiczenie grafomotoryczne 
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/
medium_no_levels/public/zif/2017/01/trace-autumn-oak-dashed-lines-
puzzle-game.png 

http://pp6.opole.pl/images/
Jak_pomoc_dziecku_w_przedszkolu-051.jpg 

http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/medium_no_levels/public/zif/2017/01/trace-autumn-oak-dashed-lines-puzzle-game.png
http://pp6.opole.pl/images/Jak_pomoc_dziecku_w_przedszkolu-051.jpg

