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



11.05 
Poniedziałek

Portret 
mojej 
rodziny

1. Proponuję obejrzeć z 
dziećmi zdjęcia i albumy 
rodzinne. Prowadząc 
rozmowę,  na ten temat, 
zachęcać do wypowiedzi na 
temat przedstawionych na 
nich członków rodziny; 
prawidłowe ich nazywanie, 
podawanie imion i 
wykonywanych zawodów /
jeśli znają/. Można spytać się 
jakimi uczuciami  obdarzają 
swoich najbliższych i w jaki 
sposób potrafią te uczucia 
wyrażać 

2. Czytanie rymowanki. 
- Dorosły mówi tekst, 
wskazując na obrazku 
chłopca:  
Dla mamy jestem synem, dla 
taty też.  
Dla siostry jestem bratem – to 
dobrze wiem.  
Dla babci jestem wnukiem, 
dla dziadka też.  
- Ponownie mówi 
rymowankę, ale z sylwetą 
dziewczynki, odpowiednio 

Sylwetka chłopczyka i dziewczynki 
https://pl.pinterest.com/pin/766808274033240279/ 

Zdjęcie rodziny 
https://pl.pinterest.com/pin/515662226080813592/ 

Wyprawka plastyczna nr. 19. 

https://pl.pinterest.com/pin/766808274033240279/
https://pl.pinterest.com/pin/515662226080813592/


12.05 
Wtorek

Mama i 
tata

1. Proponuję pokazać  dziecku 
obrazek „tata i mama”. 
Prezentując dzieciom obrazek 
- pytamy: Jak myślicie – kto 
to może być? Czy to może 
być mama i tata? Dlaczego? 
Następnie prosimy, aby 
dziecko opisało wygląd 
przedstawionych osób. 

2. Czytanie piosenki Mama i 
tato (B. Forma). 
1. Wyruszamy z mamą  
na wielką wyprawę,  
będzie czasu wiele  
na wspólną zabawę.  
Ref: Razem z rodzicami  
chcę poznawać świat  
i nie ważne wcale,  
że mam mało lat. 
2. Na wycieczkę tato  
zabierze mnie dzisiaj.  
Jedzie z nami mama  
i siostra Marysia.  
Ref: Razem z rodzicami….  
3. Czuję się bezpiecznie  
zawsze z rodzicami,  
jeśli chcesz, zapraszam,  
zostań dzisiaj z nami.  

Obrazek „tata i mama” 
https://pl.pinterest.com/pin/346777240058057087/ 

Pomysł na ramkę: 
https://pl.pinterest.com/pin/650207264927814752/ 
 Wyprawka plastyczna nr. 3 

https://pl.pinterest.com/pin/346777240058057087/
https://pl.pinterest.com/pin/650207264927814752/


13.05 
Środa

Album 
rodziny

1. Praca plastyczna. 
Duże serce wycięte z białego 
brystolu, serca wycięte z 
papieru kolorowego, klej. 
Dzieci wymieniają członków 
rodziny. Liczą, ile osób jest w 
rodzinie  i naklejają na dużej 
sylwecie serca odpowiednią 
liczbę małych serduszek. 

2. Czytanie globalne wyrazów 
Mama, Tata. 
Dziecko układa przed sobą ( z 
pomocą dorosłego) wyrazy do 
globalnego czytania. Dorosły 
demonstruje je i głośno czyta. 
Dziecko dzieli wyrazy 
rytmicznie (na sylaby) z 
wyklaskiwaniem. Prowadzi 
palcem po każdej literze, ( jak 
jest możliwość, można 
poukładać kształty liter z 
kreatywnych drucików, 
patyczków, lub wykleić litery 
cienkimi wałeczkami 
plasteliny. 

3. Zabawa z członkami 
rodziny „Podróż”. 

Praca plastyczna 
https://i.pinimg.com/originals/2e/da/
98/2eda983d02d8a8180c5f8c5354021e33.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/2e/da/98/2eda983d02d8a8180c5f8c5354021e33.jpg


14.05 
Czwartek

Kwiaty 
dla 
mamy i 
taty

1.Ćwiczenia ortofoniczne na 
podstawie wiersza B. 
Szelągowskiej Moja rodzina. 
Prezentacja wiersza. 
Powtarzamy treść wiersza 
powtórnie, a dzieci 
powtarzają fragment tekstu: 
ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham 
ciebie i nasz dom.  
Piękny uśmiech, dobre serce; 
wszystko umie zrobić sama. 
Kocha mnie najbardziej w 
świecie. 
To jest właśnie moja mama!  
Ta, to, ti, ta, ti, tom! 
Kocham ciebie i nasz dom.  
Zawsze chętnie mi pomagasz, 
kiedy jesteś obok, tato. 
Z Tobą czuję się bezpiecznie. 
Kocham Ciebie właśnie za to! 
Ta, to, ti, ta, ti, tom! 
Kocham ciebie i nasz dom. 
Dom to miejsce wyjątkowe. 
Może być na końcu świata! 
Najważniejsza jest rodzina, 
czyli mama, ja i tata! 
Ta, to, ti, ta, ti, tom! 
Kocham mamę, tatę, dom. 

Wyprawka plastyczna, karta nr 11.



15.05 
Piątek

To 
wszystko 
dla was 
rodzice

1. Układanie puzzli 
przedstawiających rodzinę 
(mogą być wydrukowane 
obrazki pocięte na 3–4 części, 
oraz w całości na wzór 
przedstawiające rodzinę). 
Dorosły pokazuje dziecku 
obrazek, którym powinni się 
kierować przy układaniu 
puzzli. Po ułożeniu, dzieci 
jeśli chcą, mogą się 
wypowiedzieć na temat 
obrazka. 

2. Słuchanie wiersza B. 
Szelągowskiej Jesteśmy 
razem! 
Zakwitły maki w ogrodzie. 
Mamie je podaruję. 
A siostra zrobi laurkę – 
sama ją namaluje. 
Ja tacie umyję samochód 
i zrobię to razem z bratem. 
Sam raczej bym nie dał rady  
obydwaj kochamy tatę! 
Każdy zna takie słowo, 
ważne dla córki, dla syna. 
Oznacza miłość, wspólnotę… 
Jakie to słowo? 

Zdjęcie rodziny 
https://pl.pinterest.com/pin/515662226080813592/ 

Karta pracy, cz. 2, nr 17 
Karty pracy, cz. 2, nr 50–51 

https://pl.pinterest.com/pin/515662226080813592/


Ivanna Bishko


