
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Misie” 5 latki  w tygodniu od 

27.04.-01.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realizac

ji 

Temat Treści Nr kart pracy, linki 

27.04 
Poniedziałek 

Małe 
miasteczko. 

1.Bardzo proszę 
przedstawić 

dzieciom, nazwę 
miejscowości, w 
której mieszkają 

oraz w której 
znajduję się 
przedszkole. 

(zdjęcia, filmy lub 
spacer po 

miejscowości) 
Spacer po swojej 

miejscowości, 
osiedlu. 

Zadaniem dzieci 
na spacerze jest: 

− oglądanie i 
porównywanie 

budynków 
mieszkalnych, − 
zwracanie uwagi 
na budownictwo 

 



jedno- i 
wielorodzinne, − 
zachęcanie do 

obserwacji zmian 
jakie zaszły w 

najbliższej 
okolicy, − 

poznawanie 
nazw mijanych 

ulic, − 
przestrzeganie 

zasad 
bezpieczeństwa i 
przepisów ruchu 

drogowego 
2.Proszę 

zapoznać dzieci 
z różnicą między 
wsią a miastem.  

Proszę, aby 
dzieci również 

zapoznały się z 
adresem swojego 

zamieszkanie 
oraz z nazwami 
pobliskich ulic. 

3.Proszę 
przeczytać 

wierszyk oraz 
odpowiedzieć na 

pytania.  
W małym 

miasteczku nie 
ma wieżowców, 

schodów 
ruchomych ni 

zoo, lecz drzew 
tu więcej, 

kwiatów i ptaków, 



które śpiewają 
wesoło. Dokoła 
rynku stoi rząd 

domów w 
siedmiu kolorach 
tęczy; ruch jest 

nieduży, 
spokojnie, miło, 

czasami pszczoła 
zabrzęczy. 

Czyste powietrze 
pachnie zielenią, 
na niebie świeci 

słoneczko, 
wszędzie jest 

blisko, ludzie się 
znają, dbają o 

swoje 
miasteczko. 

Pytania: − Jak 
wygląda małe 
miasteczko? − 
Jakie są plusy 
mieszkania w 

małym 
miasteczku? 

4.Proszę 
uzupełnić stronę 

nr. 20 w 
ćwiczeniach. 

(cz.4)  
 
 

28.04 Wtorek Miejsca, 
które znam. 

1.Zabawa 
kostkami- do 

zabawy 
potrzebujemy 2 
kostki do gry. 
Dzieci rzucają 

Karta parcy http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-d.png 
Czytanka 

https://i.pinimg.com/originals/e0/0a/5e/e00a5e9d1d6ff9e9aa0c748d7421921c.jpg 
 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-d.png
https://i.pinimg.com/originals/e0/0a/5e/e00a5e9d1d6ff9e9aa0c748d7421921c.jpg


losowo kostkami 
następnie dodają 

do siebie 
wylosowane 

liczby. 
2.Proszę 

uzupełnić strony 
numer 21-22 w 
ćwiczeniach.  
3. zabawa w 

terenie- Dzieci 
spacerując 
oglądają i 
porównują 

budynki (domki 
jednorodzinne, 

bloki, wieżowce); 
rozpoznają 

miejsca 
użyteczności 
publicznej, 

sklepy. 
4. proszę 

uzupełnić kartę 
pracy podaną w 

linku.  
5.Proszę 

poćwiczyć 
czytanie poprzez 
dzielenie słów na 

sylaby. 

29.04 Środa Najpiękniejsz
e miejsce 
świata. 

1.Bardzo proszę 
przedstawić 

dzieciom wygląd 
wrocławskiego 

herbu, następnie 
dzieci kolorują 

(forma dowolna) 
herb wrocławski.  

Herb;  
https://siedmiorog.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h

/e/herby-miast-str4.jpg 
 

https://siedmiorog.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/e/herby-miast-str4.jpg
https://siedmiorog.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/e/herby-miast-str4.jpg


2. Proszę aby 
dzieci również 

zapoznały się z 
lokalnymi 

legendami. 
3.Proszę 
uzupełnić 
ćwiczenia strona 
numer 23- 24.   

30.04 Czwartek Album mojej 
miejscowości

.  

1. Praca 
plastyczn

a 
koperta- 
proszę z 
kartki A4 
wykonać 
kopertę, 
następni
e dzieci 
starają 

się 
napisać 
na niej 
swój 

adres. ( 
Dla 

chętnych
- mogę 
podać 
swój 

adres by 
dzieci 
mogły 
wysłać 

napisany 
przez 
siebie 
list.)  

2. Proszę 

Koperta: https://www.youtube.com/watch?v=asYXyC7mAR0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=asYXyC7mAR0


uzupełnić 
ćwiczeni
a strona 
numer 
25-26.  
 

01.05 Piątek Kim jesteś? 1. Zabawa 
Dokończ zdania- 
Miejscowość, w 
której mieszkam, 
to… Mieszkam… 

przy ulicy… 
Lubię swoją 

miejscowość, 
bo… Moje 

przedszkole 
znajduje się w… 

przy ulicy… 
2.Proszę 

przeczytać 
wierszyk 
następnie 

odppwiedziec na 
pytania.  

Czy wiesz, kim 
jesteś? − To 

oczywiste! Co ci 
jest 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 
na wyżynie, raz 
na równinie, i 
mija miasta 
prześliczne 

takie… − Już 
wiesz, kim 

jesteś? − Jestem 
Polakiem. 

Pytania; − Co 
jest bliskie osobie 

z wiersza? − 
Jakie znaki 

ojczyste? − Co 
jest jeszcze 

bliskie? − Kim 
jest osoba z 

wiersza? A wy, 
kim jesteście?  

3.Prosze 
uzupełnić strone 

numer 27 w 
ćwiczeniach.  

 
 

 


