
Realizacja Podstawy Programowej w grupie " Motylki" w tygodniu od 25.05 do 29.05. 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



25.06 
Poniedziałe
k

Tolerancja 1. Oglądanie zdjęć i obrazków 
przedstawiających dzieci z różnych stron 
świata. 
Proponuję razem z dzieckiem obejrzeć zdjęcia i 
obrazki przedstawiające dzieci z różnych stron 
świata.  Zachęcamy dzieci do opisywania, co robią 
dzieci na zdjęciu/obrazku, jak wyglądają. 
Mówimy, z jakiego kraju (kontynentu) pochodzą. 
Prezentacja dziecka – Jaki jestem? 
Zachęcamy dziecko, aby opowiedziało o sobie: 
przedstawiło się z imienia i nazwiska, 
powiedziało, co go cieszy, co lubi robić. 
Wypowiedź dziecka zostaje nagrodzona brawami. 

2. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Inny. 
Do grupy Ady dołączył nowy przedszkolak. Pani 
przedstawiła go dzieciom i powiedziała, że ma na 
imię Anuj. Nikt nie chciał się z nim bawić, bo 
wyglądał inaczej niż wszyscy: miał ciemną skórę i 
czarne oczy, tak czarne jak nocne niebo. Chłopiec 
siedział w kąciku i rysował coś na kartce. 
– To piesek? – zapytała Ada, przyglądając się 
rysunkowi. 
– Tak, mój dog – odpowiedział chłopiec i 
dorysował żółte słońce. 
Ada znała to angielskie słowo i wiedziała, że dog 
to znaczy pies. Zawsze marzyła o jakimś 
zwierzątku, 
107 

Zdjęcia i obrazki przedstawiające dzieci z różnych stron 
świata. 
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-dzieci-od-różnych-
krajów-image61010077 

Zdjęcia wybranych zwierząt  
kot 
https://kobietamag.pl/wp-content/uploads/2014/09/kot-
nasze-zoo.jpg 

sowa 
https://www.naturnik.pl/produkt/sowa-posciel/
#prettyPhoto[product-gallery]/0/ 

mrówka 
https://www.moaai.com/sztuka-i-hobby/postery-plakaty-
kartki/poster-mrowka-30x40-formica-rufa-landscape-
brazowa#&gid=1&pid=2 

pszczoła 
https://pl.wiktionary.org/wiki/pszczoła#/media/
Plik:Bee_March_2008-4.jpg 

owieczka 
https://na-pulpit.com/mala-trawa-owieczka 

żółw 
https://www.zoo-mar.pl/wp-content/uploads/2016/01/zolw-
ladowy.jpg 

gepard 
https://www.zoo.gda.pl/media/userfiles/Zwierzeta/gepard/
gepard.jpg 

osioł 
https://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2014/10/
Osiol_15.jpg 

niedźwiedź 

https://kobietamag.pl/wp-content/uploads/2014/09/kot-nasze-zoo.jpg
https://www.naturnik.pl/produkt/sowa-posciel/#prettyPhoto%5Bproduct-gallery%5D/0/
https://www.moaai.com/sztuka-i-hobby/postery-plakaty-kartki/poster-mrowka-30x40-formica-rufa-landscape-brazowa#&gid=1&pid=2
https://na-pulpit.com/mala-trawa-owieczka
https://www.zoo-mar.pl/wp-content/uploads/2016/01/zolw-ladowy.jpg
https://www.zoo.gda.pl/media/userfiles/Zwierzeta/gepard/gepard.jpg
https://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2014/10/Osiol_15.jpg


26.05 
Wtorek

Zabawy z 
piłką

1. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – 
Znajdź coś... 
Siedząc z dzieckiem na dywanie, mówimy: Znajdź 
coś... (niebieskiego, małego itp.), a zadaniem 
dziecka jest odnaleźć i pokazać  rzecz spełniającą 
ten warunek… 

2. Wprowadzenie – oglądanie piłek. 
Proszę pokazać dziecku poszczególne piłki. 
Prosimy, aby dziecko powiedziało, jakie one są i 
czym się od siebie różnią. Wspólnie z dziećmi 
próbujemy odnaleźć cechę wspólną – 
odpowiedzieć na pytanie: Do czego służą 
wszystkie te piłki? (Do zabawy/do gry) 

3. Osłuchanie (cztanie) ze słowami i melodią 
piosenki Piłka (sł. i muz. B. Forma). 
 1. Hopla, hop, hopla, hop, 
mała piłka skacze, 
hopla, hop, hopla, hop, 
chętnie dziś poskaczę. 
Ref: W górę, w dół, 
w przód i w bok 
skacze sobie piłka 
hopla, hop 
2. Turlu, tur, turla się 
z nami piłka mała. 
Turlu, tur, turlu, hej 
w trawie się schowała. 

Obrazki piłek, np. piłeczka do golfa 
 https://na-pulpit.com/zdjecia/golfowy-kij-
golfa-pilka-golf-sportowe-do-3.jpeg 

piłka do tenisa  
https://ecsmedia.pl/c/vs-pilka-do-tenisa-
ziemnego-enero-zestaw-b-
iext52703987.jpg 

piłka nożna. 
https://wf1.xcdn.pl/files/
19/12/13/255443_je1R_ZdjeCCA8cie_83.j
pg 

Obrazek ośmiornicy 
https://s12emagst.akamaized.net/products/
6053/6052412/images/
res_69fff89023996ab6d53534b9147354af_
450x450_qma7.jpg 

kot 
https://allegro.pl/oferta/100x100cm-
naklejka-kotek-z-akwarium-obrazek-druk-
d-8340848791?utm_feed=aa34192d-
eee2-4419-9a9a-
de66b9dfae24&utm_source=google&utm_
medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_
dom_wyposazenie&ev_adgr=Wyposażenie
+Pokój

https://na-pulpit.com/zdjecia/golfowy-kij-golfa-pilka-golf-sportowe-do-3.jpeg
https://ecsmedia.pl/c/vs-pilka-do-tenisa-ziemnego-enero-zestaw-b-iext52703987.jpg
https://wf1.xcdn.pl/files/19/12/13/255443_je1R_ZdjeCCA8cie_83.jpg
https://s12emagst.akamaized.net/products/6053/6052412/images/res_69fff89023996ab6d53534b9147354af_450x450_qma7.jpg


27.05 
Środa

Wszyscy 
lubimy się 
bawić

1. Nauka I zwrotki piosenki Piłka. 
Nagranie piosenki Piłka. 
Dziecko powtarza słowa z klaskaniem w dłonie, 
uderzaniem o uda, stukaniem o siebie piąstkami 
przy kolejnych powtórzeniach: Hopla, hopla, 
hopla, hop. Powtarza słowa za dorosłym: Mała 
piłka skacze: - i podskakuje podczas słów: Chętnie 
dziś poskaczę. Śpiewamy całą zwrotkę podczas 
nagrania. 
Podczas refrenu dziecko wymacha ramionami 
zgodnie ze słowami piosenki: W górę, w dół, do 
przodu i w bok. Podskakuje i śpiewa: Skacze sobie 
piłka, hopla, hop. 

2. Wyścig 
Słomki do napojów, małe elementy z papieru 
( wycięte ozdobnym dziurkaczem do papieru, 
lub wycięte nożyczkami), dwa/trzy pojemniki 
(zależy ile osób bierze udział). 
Zachęcam do zabawy razem z dzieckiem chętnych 
członków rodziny. W jednym końcu pokoju np. na 
stoliku wysypujemy małe papierowe elementy (dla 
każdego osobno), a w drugim małe pojemniki . 
Każdy kolejno przenosi je za pomocą słomek do 
napojów – po jednym elemencie – do pojemnika. 
Zwycięża ten, który szybciej wykona zadanie 
(można wymyśleć małą nagrodę) 

3.  Proponuję zabawę „zgadnij, co się 

Karty z obrysowanymi kształtami foremek. 
https://i.pinimg.com/564x/7b/
a0/51/7ba05199c7c4a063f157d282daaeadd
4.jpg 
https://4.bp.blogspot.com/-K-g7DyoIvJw/
XHyR98m-OhI/AAAAAAAAAI4/
Apz7HwIIrAApHRLL5z_I3wHHQJpJ78g
oACLcBGAs/s1600/IMG-20180414-
WA0040.jpg 

Masa solna 
https://www.haart.pl/2018/03/przepis-na-
mase-solna/ 

https://i.pinimg.com/564x/7b/a0/51/7ba05199c7c4a063f157d282daaeadd4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-K-g7DyoIvJw/XHyR98m-OhI/AAAAAAAAAI4/Apz7HwIIrAApHRLL5z_I3wHHQJpJ78goACLcBGAs/s1600/IMG-20180414-WA0040.jpg
https://www.haart.pl/2018/03/przepis-na-mase-solna/


28.05 
Czwartek

Kolorowy 
świat 
dzieci

1. Nauka II zwrotki piosenki Piłka . 
Dziecko powtarza kolejne wersy drugiej zwrotki. 
Podczas refrenu trzyma piłkę w obu dłoniach i 
unosi ją w górę, robi skłon do podłogi, trzyma 
przed sobą, przekłada z jednej dłoni do drugiej, 
odbija piłkę o podłogę. 

2. Zabawa dydaktyczna Rozpoznaj kolory. 
Obręcze (lub kartki papieru) w trzech kolorach, 
drobne zabawki i przedmioty w kolorach obręczy. 
Segregowanie przygotowanych drobnych zabawek 
i przedmiotów ze względu na kolor. 

3. Wiaderka, kolorowanka. 
Kartki z narysowanymi wiaderkami, kredki – 
niebieskie i żółte. 
Dziecko koloruje wiaderko na wybrany kolor: 
kolorem, jaki ma niebo lub słońce…. 

4. Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski 
w. 
Lusterko dla dziecka. 
Objaśniamy i pokazujemy prawidłową artykulację 
głoski w. Zwraca uwagę, aby podczas 
wymawiania głoski w nie wybrzmiewała 
dodatkowo głoska y. Dziecko powtarza za 
dorosłym głoskę w, kontrolując w lusterku pracę 
języka. Głoska w jest głoską wargowo-zębową, 
powstaje przez zbliżenie górnych zębów do dolnej 

Kartki z narysowanymi wiaderkami 
https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/
uploads/2018/09/zabawki-na-plaze-
kolorowanka-do-wydruku.jpg 

Dzikie zwierzęta  
Lew 
https://dzienniknaukowy.pl/assets/media/
lewafrykanski.jpg 

Żyraf 
https://www.radiomaryja.pl/wp-content/
uploads/2015/11/Projekt-
Namibia-64-1024x683.jpg 

Słoń 
https://www.mozaweb.com/pl/mozaik3D/
BIO/allat/african_elephant/960.jpg 

Hipopotam 
https://www.wprost.pl/_thumb/d4/68/
c82f8b40918e40980b598b8bd6c4.jpeg 

Tygrys 
https://www.koty.pl/wp-content/uploads/
2019/02/tygrys-864x575.jpg 

Krokodyl 
http://naukawpolsce.pap.pl/sites/default/

https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/09/zabawki-na-plaze-kolorowanka-do-wydruku.jpg
https://dzienniknaukowy.pl/assets/media/lewafrykanski.jpg
https://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2015/11/Projekt-Namibia-64-1024x683.jpg
https://www.mozaweb.com/pl/mozaik3D/BIO/allat/african_elephant/960.jpg
https://www.wprost.pl/_thumb/d4/68/c82f8b40918e40980b598b8bd6c4.jpeg
https://www.koty.pl/wp-content/uploads/2019/02/tygrys-864x575.jpg
http://naukawpolsce.pap.pl/sites/default/files/styles/strona_glowna_slider_750x420/public/201710/15229565_15229442.jpg?itok=JsrFnMEx


29.05 
Piątek

Nasze 
zabawki

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kraina 
zabawek. 
Siedzą zabawki grzecznie na półkach. 
Siedzą i patrzą na pajacyka. 
Pajac do tańca lalkę zaprosił 
i teraz będą tańczyć walczyka. 
Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze! 
W takt się kołyszą, klaszczą łapkami. 
Na parapecie rozsiadł się zając; 
Jak każdy zając – strzyże uszami. 
Tuż obok książek drzemie żyrafa. 
Kudłaty piesek przy wózku szczeka. 
Piłka się turla, to znowu skacze. 
Myszka – zabawka – kotu ucieka. 
I nagle wchodzi ktoś do pokoju. 
Ojej, nie tańczy już nikt walczyka! 
Zabawki stoją, siedzą bez ruchu 
i tylko z radia płynie muzyka. 
•• 
Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 
Kierujemy rozmową, zadajemy pytania 
pomocnicze, używając określeń dotyczących 
położenia przedmiotów w przestrzeni. 
−Jakie zabawki były w pokoju? 
−Kogo pajac zaprosił do tańca? 
−Gdzie siedziały dwa misie? 
−Kto zdrzemnął się obok książek? 
−Przy czym stał kudłaty piesek? 
−Co się stało, gdy ktoś wszedł do pokoju? 

Obrazek igloo. 
https://i.pinimg.com/564x/f6/19/ed/
f619ed16e80303262366fde7f1785c16.jpg 

Praca plastyczna  igloo 
https://www.momtastic.com/diy/752735-
build-a-diy-marshmallow-igloo-with-your-
kids/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_c
ampaign=build-a-diy-marshmallow-igloo-
with-your-kids 

Kolorowanka igloo 
https://i.pinimg.com/564x/e0/29/d7/
e029d74e21d724231ecb9cf3305b6c80.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/f6/19/ed/f619ed16e80303262366fde7f1785c16.jpg
https://www.momtastic.com/diy/752735-build-a-diy-marshmallow-igloo-with-your-kids/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=build-a-diy-marshmallow-igloo-with-your-kids
https://i.pinimg.com/564x/e0/29/d7/e029d74e21d724231ecb9cf3305b6c80.jpg



