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

04.05.-08.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realizacj

i 

Temat Treści Nr kart pracy, linki 

04.05 
Poniedziałek 

Zakochany w 
syrenie  

1. Oglądanie 
widokówek, książek 
o Warszawie- dzieci 
wypowiadają się na 
temat Warszawy.  

2. Proszę 
przeczytać 

opowiadanie i 
odpowiedzieć na 

pytania; Ada 
wróciła z tatą z 

przedszkola i od 
razu zaczęła 
opowiadać o 

wydarzeniach dnia. 
− Dzisiaj 

rysowaliśmy 
Syrenkę – 

powiedziała. − Taki 
stary samochód? – 

zdziwił się Olek, 
który wiedział 

 



wszystko o 
dawnych modelach 
samochodów takich 
jak trabant, syrenka 

i warszawa. − 
Sarenkę? – 

zapytała mama, 
która w tym czasie 

miksowała 
truskawki i nie 

dosłyszała głosu 
córeczki. − Ojejku, 

nikt mnie nie 
rozumie – 

westchnęła Ada i 
rozwinęła swój 

rysunek. − Syrenka 
warszawska! 

Kobieta z ogonem 
ryby i z tarczą − 
zawołał Olek. − 

Znam ten pomnik, 
bo byliśmy tam z 

klasą. − Jeśli 
chcesz, to opowiem 

ci legendę o tym 
pomniku i o 
powstaniu 

Warszawy − 
zaproponowała 

Ada. − Chcę. Ada 
wyjęła jedną ze 

swoich małych lalek 
i owinęła jej nogi 

wstążką, tak, żeby 
przypominała ogon 

ryby. Zaczęła 
opowiadać: 

− W pewnej wiosce 



żyła sobie piękna 
syrena, która nie 

była zwykłą 
dziewczyną, bo 

zamiast nóg miała 
płetwę. Mieszkała w 

rzece Wiśle. 
Czasami 

wychodziła na 
brzeg, żeby 

rozczesać włosy… 
− Ada udawała, że 

rozczesuje lalce 
blond czuprynę. – 
Syrenka pięknie 

śpiewała i 
czarowała swoim 
głosem rybaków. 
Ada odszukała 

drugą lalkę, której 
kiedyś obcięła 

włosy, podała ją 
Olkowi i 

powiedziała: − To 
będzie rybak. Ma 

na imię Wars. − Ja 
mam go udawać? − 

Tak. − I co mam 
robić? – zapytał 

Olek. − Masz być 
zakochany – 

wyjaśniła Ada. − 
Ja? – Tak! Wars 
zakochał się w 

syrenie i uratował ją 
przed innymi 
rybakami. Oni 
zarzucili na nią 

sieci, bo chcieli ją 



zanieść królowi, 
żeby dostać dużo 
pieniędzy. Zatkali 
sobie uszy, żeby 

nie słyszeć jej 
śpiewu. − A co by 
się stało, gdyby 
usłyszeli? − Ten, 
kto ją usłyszał, 

wchodził do rzeki i 
już nigdy nie 

wracał. Zwykli 
ludzie nie mogą żyć 
pod wodą. − Wiem. 
Ludzie mają płuca, 

a ryby skrzela. 
Dzięki temu ryby 
mieszkają pod 
wodą. I ta twoja 
syrena też. Ada 

przyniosła z kuchni 
pustą siatkę po 

cebuli, która 
przypominała sieć i 

wrzuciła do niej 
swoją lalkę. − 

Uratuj mnie, piękny 
rybaku, a 

zaśpiewam ci 
najpiękniejszą 

pieśń na świecie! – 
powiedziała. − Nie 

śpiewaj mi, bo 
wpadnę do Wisły i 

nie wrócę! 
Zatkałem sobie 

uszy – powiedział 
Olek. − Ojej! Już 
dawno wyjąłeś 



sobie zatyczki z 
uszu i dlatego 

jesteś zakochany. 
Taka jest legenda, 

a my się tylko 
bawimy. Ratuj 

syrenę! − Zakradnę 
się nocą, kiedy inni 
rybacy będą spali i 

rozetnę sieci. 
Będziesz mogła 

wrócić do Wisły. − 
Pospiesz się, bo nie 
mogę żyć długo bez 

wody! – pisnęła 
Ada. Olek wyplątał 
syrenę z cebulowej 
sieci i powiedział: − 

Jesteś wolna. 
Możesz wracać do 
domu. − Dziękuję 
ci, dzielny rybaku? 
Jak masz na imię? 
− Olek. − Przecież 

się bawimy! – 
przypomniała Ada. 

− No dobrze… 
mam na imię Wars. 
A ty, jak masz na 

imię, piękna 
panno? − Jestem 
Sawa. Widziałam 
cię wiele razy na 
brzegu rzeki. − 

Przychodziłem tu 
łowić ryby, ale 

zawsze czekałem 
na ciebie. Jesteś 

taka piękna. − Och! 



Rybacy tu biegną! 
Zobaczyli, że mnie 

uwolniłeś! Nie 
wyjdę już na brzeg 
Wisły, chyba, że 
waszej wiosce 
będzie groziło 

wielkie 
niebezpieczeństwo. 
Wtedy was obronię! 

Żegnajcie! − 
Żegnaj! – 

powiedział Olek. − 
Przecież ty masz 

iść ze mną, bo mnie 
kochasz – 

przypomniała Ada. 
− Idę z tobą, Sawo! 
– zawołał Olek. Po 

chwili obie lalki 
wylądowały pod 
tapczanem, który 

udawał rzekę Wisłę. 
Ada opowiadała 
dalej: − Wars i 

Sawa zniknęli pod 
wodą, i nikt ich już 

nie widział. Na 
miejscu wioski 

powstało miasto 
Warszawa, w 

którym mieszkamy 
– zakończyła. − 
Wiesz co, może 

pójdziemy w sobotę 
z mamą i tatą 

obejrzeć pomnik 
Syrenki nad Wisłą? 
Sprawdzimy, czy 



ma skrzela. − 
Mówiłeś, że byłeś 
tam z klasą. − Ale 
chcę iść jeszcze 
raz. − Hm… ty 

chyba naprawdę 
zakochałeś się w tej 

Sawie – 
zachichotała Ada. 
Pytania; − O czym 

dowiedziała się Ada 
w przedszkolu? − 

Kto pomógł jej 
przedstawić 

legendę?  
3.Proszę uzupełnić 
ćwiczenia strona 29 

- Rysowanie po 
śladach rysunku 

Syreny i fal.  
 

05.05 Wtorek Stolica,Wisła,syren
a 

1.Proszę uzupełnić 
stronę 30-31 w 
ćwiczeniach - 
Określanie, co 

zwiedzali w 
Warszawie Olek, 

Ada, mama i tata z 
rodzicami mamy. 
Oglądanie zdjęć 
warszawskich 

syrenek. 
Rysowanie po 

śladach rysunków 
bez odrywania 
kredki od kartki.  

2. . Zabawy i 

ćwiczenia związane 

 



z mierzeniem 

pojemności płynów. 

Przygotowane 

przez RODZICA. 

kilka butelek z 

plastiku, np. o 

pojemności 1l z 

różną zawartością 

wody zabarwionej 

farbą. Butelki są 

dobrze zakręcone. • 

Określanie, ile 

wody jest w 

butelce. rodzic. 

stawia przed 

dziećmi zakręconą 

butelkę z wodą. 

Pyta dzieci: Ile jest 

wody w butelce – 

dużo, mało? Potem 

przewraca butelkę i 

pyta, czy jest w niej 

tyle samo wody. • 

Ustawianie butelek 

według 

wzrastającej w nich 

ilości wody. Butelki 

z różną ilością 

barwionej wody. 

rodzic. ustawia 

butelki na stoliku 

przed dziećmi. − 

Dzieci określają, w 

której butelce jest 



najwięcej barwionej 

wody, a w której 

najmniej. − 

Ustawiają butelki 

według ilości 

zawartego w nich 

płynu – od tej z 

najmniejszą ilością, 

do tej z największą. 

3. Zabawy na 

świeżym powietrzu 

• Spacer w pobliżu 

przedszkola, domu 

– obserwowanie 

zmian 

zachodzących w 

przyrodzie. Dzieci 

obserwują mijane 

drzewa i krzewy 

4. Proszę uzupełnić 

ćwiczenia strona 

numer 32-33.  

06.05 Środa Warszawska 
syrenka  

1.Proszę ,aby 
dzieci wysłuchały 
hymnu Polski oraz 
wypowiedziały się 

na jego temat. 
Proszę również 
wytłumaczyć w 

jakich 
okolicznościach 

możemy usłyszeć 
hymn oraz jak 

Karta pracy;  
https://1.bp.blogspot.com/-

jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jp
g 
 

https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg


powinniśmy się 
zachować podczas 

słuchania.  
2. Legenda o 
warszawskiej 

syrence- proszę 
przeczytać legendę 
dzieciom i wspólnie 

odpowiedzieć na 
pytania-  

Rozmawiali z sobą 
dwaj rybacy znad 

Wisły w owych 
zamierzchłych 

czasach, gdy na 
miejscu dzisiejszej 
Warszawy leżała 
niewielka rybacka 
osada, otoczona 

gęstymi lasami. – A 
widzieliście ją, tę 

Syrenę, Szymonie? 
– Widzieć nie 

widziałem, 
Mateuszu, ale 
słyszałem, jak 

śpiewa. – Jak tylko 
słoneczko ma się 
ku zachodowi i 

czerwienią 
pomaluje Wisełkę, 
zaraz jej piosenka 

się rozlega. – Warto 
by ją wypatrzeć, 
zobaczyć. – Jeśli 

nas ujrzy – umknie i 
skryje się w wodzie. 
– Najlepiej zapytać 
o to ojca Barnabę, 



pustelnika. To 
człowiek mądry i 

pobożny; on powie i 
nauczy, co czynić 
nam należy. Udali 
się do pustelnika 

Barnaby i 
opowiedzieli mu o 

Syrenich śpiewach, 
które słyszą 

wieczorami. Ojciec 
Barnaba zadumał 

się na długą chwilę, 
a obaj rybacy 

czekali w skupieniu, 
aż namyśli się, co 

poradzić. 
– Więc trzeba tak 
zrobić: w pełnię 

miesiąca 
wybierzemy się we 
trzech do źródełka; 

na ubrania 
przyczepimy gałęzi 
świeżo zerwanych, 

żeby Syrena 
człowieka nie 

poczuła, bo się nie 
pokaże; zaczaimy 
się przy samym 

źródle, a gdy 
wyjdzie i śpiewać 
zacznie, wtedy 

zarzucimy na nią 
sznur, zwiążemy i 

miłościwemu 
księciu na Czersku 

zawieziemy w 
darze. Niech ją na 



zamku trzyma i 
niech mu 

wyśpiewuje. Była 
piękna, pogodna 

noc. Ale w lesie nie 
wszyscy spali. Zza 

brzóz i wierzb 
stojących nad 

potokiem widać 
było trzy skulone 

postacie. 
Przycupnęły one 
wśród krzaków 

gęstych i patrzyły w 
wodę potoku, 
mieniącą się 

srebrzyście od 
blasków księżyca. 
Byli to dwaj rybacy, 
Szymon i Mateusz, 
i pustelnik, ojciec 
Barnaba. Nagle z 

wody wynurzyła się 
przecudna postać. 

Miała długie 
kruczoczarne 

włosy, szafirowe 
oczy. 

Przyglądającym się 
jej rybakom aż 

serca zamarły ze 
wzruszenia. Syrena 

chwilę trwała w 
milczeniu, 

zapatrzona w niebo 
i w gwiazdy – i oto 

w ciszy tej 
czarownej nocy 

zadźwięczał piękny 



śpiew. Wtem z 
krzaków, cicho, bez 

szelestu, 
wyskoczyły owe 
trzy postacie i 
rzuciły się na 

Syrenę. Rybacy z 
ojcem Barnabą 

skrępowali i 
wyciągnęli Syrenę z 

wody. Szamotała 
się nieszczęsna, 

ludzkim głosem ich 
prosiła o 

uwolnienie. Głos 
ten wzruszyć ich 
nie mógł, gdyż, 
wedle rady ojca 

Barnaby, uszy mieli 
woskiem szczelnie 

zatkane. – 
Zamkniemy Syrenę 

w oborze, a 
pilnować jej będzie 
pastuszek Staszek. 

Skoro świt 
zawieziemy ją do 
księcia. Staszek 

został sam na sam 
z Syreną, siadł 

naprzeciwko i tak, 
jak mu rozkazali, 

patrzył w nią 
bacznie i oczu z 

niej nie spuszczał. 
Nagle Syrena 
spojrzała na 

Staszka swymi 
czarodziejskimi 



oczami i 
zaśpiewała. 

Staszek był na wpół 
przytomny. Jak 

żyje, nie słyszał nic 
podobnego. Śpiew 
syreny grał na jego 
sercu tak, jak gra 
wiosna na sercu 

każdego człowieka. 
A Syrena nagle 

spojrzała wprost w 
oczy Staszka i 

rzekła: – Rozwiąż 
mnie! Nie zawahał 
się ani na chwilę. – 

Otwórz wrota i 
chodź za mną. 

Usłuchał. Otworzył 
wrota i czekał, co 

się stanie. Nie 
czekał długo. 

Syrena uniosła się 
ze słomy, na której 
leżała, i skacząc na 

swoim rybim 
ogonie, przeszła 

przez wrota i 
skierowała się w 

stronę Wisły. Szła i 
śpiewała. A 
Staszek, jak 

urzeczony, szedł za 
nią, szedł za nią, 

bez woli, bez myśli. 
A gdy już była tuż-
tuż nad brzegiem 
Wisły, odwróciła 
się, spojrzała ku 



wiosce i zawołała 
na głos cały: – 

Śpiewałam wam, 
ludzie prości, ludzie 

serca cichego i 
dobrego, ale na 

rozkaz śpiewać nie 
chcę i nie będę. 

Wolę skryć się na 
wieki w falach 

wiślanych, wolę 
zniknąć sprzed 
waszych oczu i 

tylko szumem rzeki 
do was 

przemawiać. A gdy 
przyjdą czasy 

ciężkie i twarde, 
czasy, o których nie 
śni się ani wam, ani 
dzieciom i wnukom 
dzieci waszych śnić 

się jeszcze nie 
będzie, wtedy, w 

lata krzywdy i 
klęski, szum fal 

wiślanych śpiewać 
będzie potomkom 
waszym o nadziei, 

o sile, o 
zwycięstwie. 

Tymczasem pędem 
od wioski lecą ku 

brzegowi obaj 
rybacy i pustelnik 
stary i krzyczą: – 
Nie puszczaj! A 

Syrena, chlup, do 
wody, a za nią w te 



pędy Staszek. I 
zniknął. Minęły lata 
i wieki. Na miejscu 

wioski powstało 
bogate i warowne 

miasto. A miasto to, 
później stolica, na 
pamiątkę dziwnej 

przygody z Syreną, 
wzięło ją za godło 

swoje, i godło to po 
dzień dzisiejszy 

widnieje na ratuszu 
Warszawy. 

Pytania;  − Jak 
wyglądała 
Syrenka? 

− Dlaczego rybacy 
chcieli ją schwytać? 

− Kto uwolnił 
Syrenkę? − Co 

obiecała Syrenka 
warszawiakom?  

4. Proszę uzupełnić 
kartę pracy podana 

w linku.  
 
 

07.05 Czwartek Mieszkamy w 
Europie  

1. Proszę aby 
dzieci 

zapoznały 
się z mapą 
Polski oraz 
Europy.(link

) 
2. Proszę 

uzupełnić 
stronę 

numer 34-

Mapy;  https://1.bp.blogspot.com/-
jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jp

g 
https://photos05.redcart.pl/templates/images/description/8589/Image/tuloko/mapy/mapa-

europy-calosc.jpg 
Pizza; https://www.zajadam.pl/dobre-przepisy/pizza-ciasto 

 

https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg
https://photos05.redcart.pl/templates/images/description/8589/Image/tuloko/mapy/mapa-europy-calosc.jpg
https://photos05.redcart.pl/templates/images/description/8589/Image/tuloko/mapy/mapa-europy-calosc.jpg
https://www.zajadam.pl/dobre-przepisy/pizza-ciasto


35 w 
ćwiczeniac

h - 
Oglądanie 

mapy 
Europy. 

Słuchanie 
nazw 

państw 
europejskic

h – 
sąsiadów 

Polski. 
(Szarym 
kolorem 

zaznaczon
e zostały 

kontynenty 
Azji i Afryki) 
Kolorowani

e flagi 
Polski. 

Określanie, 
w którą 

stronę są 
zwrócone. 
Oglądanie 
obrazków 

flag. 
Nazywanie 
samodzielni

e lub z 
pomocą 
rodziców 

państw UE, 
do których 
one należą. 
Kolorowani
e rysunków 



flag według 
wzoru. 

Oglądanie 
obrazków 

innych flag. 
3. Proszę aby 

dzieci 
zapoznały 
się z flagą 
Włoch oraz 
nauczyły 

się zwrotów 
włoskich;  

: buongiorno (czyt. 
bondżorno) – dzień 
dobry, arrivederci 

(czyt. airwederczi) – 
do widzenia, mi 
chiamo (czyt. mi 

kjamo) – nazywam 
się, si (czyt. sij) – 
tak, grazie (czyt. 

gracje) – dziękuję. 
4. Zabawa ( 

DODATKO
WA) dla 

całej 
rodziny-  
proszę 

wykonać 
pizze z 

podaneg 
przepisu 

(link) 
08.05Piątek Dania też leży w 

Europie  
1.Proszę wskazać 

gdzie na mapie 
znajdziemy Danie 
oraz jaka jest jej 
stolica oraz jak 

Karta pracy; 
https://i.pinimg.com/originals/51/26/a5/5126a5f3599e39c3f6fbe1005bb0e391.jpg 

 

https://i.pinimg.com/originals/51/26/a5/5126a5f3599e39c3f6fbe1005bb0e391.jpg


wygląda flaga.  
2. Proszę 
przeczytać 

opowiadanie oraz 
odpowiedzieć na 

pytania; \ 
Był sobie pewnego 
razu książę, który 
chciał się ożenić z 
księżniczką, ale to 

musiała być 
prawdziwa 

księżniczka. Jeździł 
więc po całym 
świecie, żeby 

znaleźć prawdziwą 
księżniczkę, lecz 
gdy tylko jakąś 

znalazł, okazywało 
się, że ma jakieś 
„ale”. Księżniczek 
było dużo, jednak 
książę nigdy nie 

mógł zdobyć 
pewności, że to 
były prawdziwe 

księżniczki. Zawsze 
było tam coś 
niezupełnie w 

porządku. 
Wrócił więc do 

domu i bardzo się 
martwił, bo tak 
ogromnie chciał 
mieć za żonę 

prawdziwą 
księżniczkę. 

Pewnego wieczoru 
była okropna 



pogoda; błyskało 
się i grzmiało, a 
deszcz lał jak z 

cebra; było 
strasznie. Nagle 
ktoś zapukał do 
bramy miasta i 

stary król wyszedł 
otworzyć. Przed 

bramą stała 
księżniczka. Ale 
mój Boże, jakże 
wyglądała, co 
uczyniły z niej 
deszcz i słota! 

Woda spływała z 
włosów i sukienki, 

wlewała się 
strumykiem do 
trzewiczków i 
wylewała się 
piętami, ale 
dziewczynka 

powiedziała, ze jest 
prawdziwą 

księżniczką. „Zaraz 
się o tym 

przekonamy” – 
pomyślała stara 
królowa, ale nie 
powiedziała ani 
słowa, poszła do 

sypialni, zdjęła całą 
pościel, na spód 
łóżka położyła 

ziarnko grochu i na 
nim ułożyła jeden 

na drugim 
dwadzieścia 



puchowych 
materaców, a 
potem jeszcze 
dwadzieścia 

puchowych pierzyn. 
I na tym posłaniu 

miała spać 
księżniczka. Rano 

królowa zapytała ją, 
jak spędziła noc. − 

O, bardzo źle – 
powiedziała 

księżniczka – całą 
noc oka nie 

mogłam zmrużyć! 
Nie wiadomo, co 
tam było w łóżku. 

Musiałam leżeć na 
czymś twardym, bo 

mam całe ciało 
brązowe i 

niebieskie od 
sińców. To 

straszne! Wtedy 
mieli już pewność, 

że była to 
prawdziwa 

księżniczka, skoro 
przez dwadzieścia 

materaców, 
dwadzieścia 

puchowych pierzyn 
poczuła ziarnko 
grochu. Taką 

delikatną skórę 
mogła mieć tylko 

prawdziwa 
księżniczka. Książę 
wziął ja za żonę, bo 



teraz był pewny, że 
to prawdziwa 
księżniczka, a 
ziarnko grochu 

oddano do 
muzeum, gdzie 
jeszcze teraz 

można je oglądać, 
o ile go ktoś nie 

zabrał. Widzicie, to 
była prawdziwa 

historia. 
Pytania; − Z kim 
chciał ożenić się 

książę? − Jak 
wyglądała 

księżniczka, która 
pewnego dnia 

zapukała do bramy 
miasta? − Jak 

królowa chciała się 
przekonać, czy jest 

to prawdziwa 
księżniczka? − Czy 
dziewczyna okazała 

się prawdziwą 
księżniczką? 
3. Zabawy na 

świeżym powietrzu 
• Spacer po 

ogrodzie . Dzieci 
oglądają w ogrodzie 

rośliny (kwiaty, 
krzewy, drzewa); 

nazywają je 
samodzielnie lub z 
pomocą rodziców.  
4.Proszę uzupełnić 
kartę pracy- Proszę 



aby dzieci 
pokolorowały flagę 

Polski oraz  
,wycięły układankę 

po liniach, 
następnie dzieci 
układają pocięte 

elementy w całość, 
ułożona układankę 
proszę przykleic na 

kartkę. 
 
 

 


