
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Misie" 4 latki  w tygodniu od 

11.05.2020r.- 15.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realizacj

i 

Tema
t 

Treści Nr kart pracy, linki 

11.05 
Poniedziałek 

Wyprawa 
na łąkę  

1.Prosze o 
przedstawienie 

dzieciom obrazu 
łąki, oraz by 

wypowiedziały się 
co na nim widzą. 

2. Proszę 
przedstawić jakie 

zwierzęta 
możemy spotkać 
na łące, poznane 
nazwy zwierzat 
dzeci dzielą na 

sylaby.   
3. Proszę 

uzupełnić karte 
pracy podaną w 

linku.  

Łąka;  
http://s3.flog.pl/media/foto/2701405_majowa-laka--dzis-6-maja-2011.jpg 

Zwierzęta; https://www.naklejkascienna.pl/ori-komplet-9-naklejek-dla-dzieci-owady-6429_12250.jpg 
Karta pracy; https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/pol_pl_Kolorowy-start-5-i-6-latki-Karty-pracy-cz-2-

10925_2.png 
 
 

12.05 Wtorek Kolorowa 
łąka  

1. Proszę 
przeczyta

ć 
opowiada

 

http://s3.flog.pl/media/foto/2701405_majowa-laka--dzis-6-maja-2011.jpg
https://www.naklejkascienna.pl/ori-komplet-9-naklejek-dla-dzieci-owady-6429_12250.jpg
https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/pol_pl_Kolorowy-start-5-i-6-latki-Karty-pracy-cz-2-10925_2.png
https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/pol_pl_Kolorowy-start-5-i-6-latki-Karty-pracy-cz-2-10925_2.png


nie 
następnie 
odpowied

zieć na 
pytania;  

– O czym 
wam 

poczytać? – 
zapytała 
mama, 

rozsiadając 
się wygodnie 

w fotelu 
ustawionym 

między 
łóżkami 

dzieci. – O 
Kubusiu 

Puchatku – 
zdecydowała 
natychmiast 
Ada. – Jak 

zaprosił 
Prosiaczka na 

piknik… – 
Piknik! – 

wykrzyknął 
Olek. – 

Zupełnie 
zapomniałem! 
Jutro jedziemy 

na piknik i 
pani prosiła, 
żeby każdy 

miał w 
plecaczku coś 

dobrego, 
czym mógłby 
poczęstować 



innych.  – 
Masz 

szczęście, że 
wczoraj 

upiekłam 
ciasteczka – 
uspokoiła go 

mama – 
zapakujemy je 

do 
plastikowego 

pudełka, 
dorzucimy 

torebkę 
suszonych 
owoców i 

będziesz miał 
się czym 
dzielić. A 
dokąd się 

wybieracie? – 
Na łąkę. Pani 
powiedziała, 

że pojedziemy 
autobusem do 

ostatniego 
przystanku i 

kawałek 
przejdziemy 
piechotą. – I 

bardzo dobrze 
– ucieszyła 
się mama. – 
Trochę ruchu 

wam się 
przyda. Jazdą 

autobusem 
najbardziej 

zachwycony 



był Oskar, 
którego 
rodzice 

codziennie 
przywozili do 
przedszkola 

samochodem. 
Przez całą 

drogę gadał, 
śpiewał, 

wygłupiał się z 
kolegami i 
podjadał 

smakołyki, 
które mama 

spakowała mu 
do plecaczka. 

– Dalej 
pójdziemy na 

piechotę – 
oświadczyła 

pani, gdy 
wysiedli na 

ostatnim 
przystanku. – 
Abyśmy się 
nie nudzili, 
proponuję 
marsz w 
rytmie 

naszych 
przedszkolnyc
h przebojów. 
Trzy, cztery – 
zaczynamy: 

Gdzie strumyk 
płynie z 
wolna, 

rozsiewa zioła 



maj... Olek 
nawet nie 

przypuszczał, 
jak bardzo 

takie wspólne 
śpiewanie 
pomaga 

wędrować. 
Nawet się nie 
obejrzeli, a już 

byli na 
miejscu. – Jak 
tu ślicznie… – 

westchnęła 
Zuzia. 

Faktycznie, 
rozgrzana 

słońcem łąka 
pachniała 
cudnie, 

słoneczko 
przyświecało, 

pszczoły 
bzyczały… 

Pani rozłożyła 
na trawie 

wielki koc, a 
na nim obrus 

w kratkę i 
papierowe 
talerze. – 

Proponuję, 
abyśmy wyjęli 
z plecaczków 

wszystkie 
smakołyki, a 

potem 
częstowali się 
tym, na co kto 



ma ochotę. Z 
początku 
niektórzy 

ociągali się 
trochę, ale 
kiedy Zosia 

poukładała na 
talerzach 

drożdżówki z 
makiem, 
Bartek 

orzechowe 
chrupki, a 

Zuzia 
pachnące 
jabłuszka, 

wszyscy po 
kolei opróżnili 

plecaczki.  
– Ciekawe, że 
na świeżym 
powietrzu 
wszystko 

smakuje lepiej 
– pomyślał 

Olek, 
pałaszując z 

apetytem 
zwykłe słone 

paluszki 
przyniesione 

przez Madzię. 
– A teraz 

możecie się 
pobawić – 
oznajmiła 

pani, gdy na 
trawie nie 

pozostał już 



żaden ślad po 
tygryskowej 

uczcie. Kasia 
z Oliwką 

natychmiast 
pobiegły 
zbierać 

kwiatki, z 
których 

postanowiły 
upleść sobie 
wianki. Ania, 

Malwina i 
Dominika 

bawiły się w 
zgadywanki. 

Konrad z 
Bartkiem 

napompowali 
piłkę plażową 
i zaczęli grać, 
a Olek, Adaś i 
Kuba położyli 
się na kocu i 
obserwowali 
wędrujące po 
niebie obłoki. 
– Patrzcie, ten 
duży wygląda 

jak motyl – 
skojarzyło się 
Adasiowi. – A 
ten mniejszy 
jak zając – 
zauważył 

Kuba. – O, jak 
mu się 

wydłużyły 
uszy… Trzeci 



obłoczek nie 
przypominał 

kształtem 
żadnego 

zwierzaka. – 
Ani to żaba, 
ani ślimak – 
mruczał pod 

nosem Olek. – 
Już wiem! – 
wykrzyknął 
nagle. – To 
jest SMOK, 
KTÓREGO 

NIE WIDAĆ, 
bardzo groźny 
i podstępny. 

Skrada się po 
cichutku, a 

jego obecność 
zdradzają 

lekko 
poruszające 

się trawy. 
Ledwo 

wypowiedział 
te słowa, łąka 

zafalowała 
gwałtownie. – 

Ratunku! – 
wrzasnął 

Adaś, 
zrywając się 

na równe 
nogi, a Kuba, 

na wszelki 
wypadek, 

schował się 
za Olka. – 



Spokojnie, to 
tylko wiatr… – 

próbowała 
uspokoić 
chłopców 

pani. – Na… 
na pewno? – 

wyjąkał ciężko 
przestraszony 

Adaś. – 
Oczywiście! – 
usłyszał. – A 
ja wcale nie 
byłbym tego 
taki pewny – 
szepnął do 
Kuby Olek, 

nie 
spuszczając 

oczu z 
rozkołysanych 

traw.    
Pytania; − Co 
można robić 

podczas 
pobytu na 

łące? − Jakie 
zwierzęta 

można 
spotkać na 

łące? 

2. Prosze 
uzupełnić 

strony 
numer 48-

49 w 
ćwiczenia
ch; Dzieci:  
− oglądają 



obrazek; 
mówią, co 
dzieje się 
na łące w 
maju,  − 

łączą 
fragmenty 
obrazka 

znajdując
e się na 

dole karty 
z ich 

miejscami 
na 

obrazku, 
− 

nazywają 
zwierzęta 

na 
obrazkach 

i dzielą 
ich nazwy 
rytmicznie 

(na 
sylaby). 

13.05 Środa Mieszkańcy 
łąki  

1.Prosze 
uzupełnić stronę 

numer 50 w 
ćwiczeniach; − 

rysują po śladzie 
rysunku ślimaka, 
kolorują rysunek, 

− nazywają 
zwierzęta 

przedstawione na 
zdjęciach, 

naśladują ich 
ruchy. 

2.Prosze aby 

Karta pracy;  
http://4.bp.blogspot.com/-ZKEfJJ5n9kU/U2-

Epg4IqxI/AAAAAAAACXs/1kQlIw9qoA4/s1600/pokoloruj+wg+kodu+-+symbole+(8).JPG 
 

http://4.bp.blogspot.com/-ZKEfJJ5n9kU/U2-Epg4IqxI/AAAAAAAACXs/1kQlIw9qoA4/s1600/pokoloruj+wg+kodu+-+symbole+(8).JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ZKEfJJ5n9kU/U2-Epg4IqxI/AAAAAAAACXs/1kQlIw9qoA4/s1600/pokoloruj+wg+kodu+-+symbole+(8).JPG


dzieci 
odpowiedziały na 

zagadkę;  
Wiosną kolorowa, 

pełno kwiatów 
wkoło. Wiele tu 

owadów, 
wszystkim jest 

wesoło. Trawa się 
zieleni, pszczoła 

nektar spija. 
Dzieci grają w 
piłkę, czas tu 
szybko mija. 

(łąka)  

3. Proszę 
uzupełnić 

kartę 
pracy 

podaną w 
linku.  

14.05 Czwartek Kwiaty na 
łące  

1. Proszę 
uzupełnić 

stronę 
numer 51; 
Dzieci:  − 
łączą w 

pary 
owady z 
kwiatami; 
mówią, 

czego jest 
więcej: 

owadów 
czy 

kwiatów, 
− 

naśladują 
sposób 

Kwiaty z zakrętek; http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/03/wiosenne-kwiaty-z-nakretek-po-
napojach.html 

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/03/wiosenne-kwiaty-z-nakretek-po-napojach.html
http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/03/wiosenne-kwiaty-z-nakretek-po-napojach.html


poruszani
a się 

pszczoły, 
mrówki, 
konika 

polnego, 
dżdżowni

cy. 
2. Prosze 

przeczyta
ć wierszyk 
następnie 
odpowied

zieć na 
pytania;  

Dywan z 
kwiatów, ziół i 

traw. Są w 
nim jaskry, 

maki, szczaw. 
Brzęczą 
trzmiele, 
skrzeczy 

sroka. 
Kreta także 

tutaj spotkasz. 
Możesz 
słuchać, 
patrzeć, 
wąchać! 
Piękna, 

kolorowa łąka. 
Pytania; − O 
jakim miejscu 

jest ten 
wiersz?  − 

Jakie rośliny 
rosły na łące? 

− Jakie 



zwierzęta tam 
przebywały?  

− Jak 
wyglądała 

łąka?   

3. Proszę 
uzupełnić 

strone 
numer 52 

w 
ćwiczenia
ch; Dzieci: 

− 
nazywają 

(z 
pomocą 
osoby 

dorosłej) 
kwiaty na 
obrazkach 
i je liczą, 

− pod 
każdym 

obrazkiem 
rysują tyle 
kresek, ile 
kwiatów 
jest w 

bukiecie, 
− rysują 

kwiaty po 
śladach. 

4. Praca 
plastyczn

a;  
Proszę 

wykonac 
kwiaty z 

zakrętek po 



napojach, 
instrukcja 

podana jest w 
linku.  

 

15.05 Piątek Odgłosy 
odchodząc

e z łąki  

1.Bardzo proszę 
przedstawić 

dzieciom obraz 
ślimaczka 
winniczka, 
następnie 

przeczytać krótką 
informacje; Ślimak 

winniczek to 
największy ślimak 

występujący w 
Polsce. 

Zamieszkuje 
tereny o dużej 

wilgotności – lasy, 
parki, ogrody. 

Żywi się świeżymi 
liśćmi. Zimuje w 

ściółce, ukryty pod 
roślinnością. Ze 

ślimaków 
winniczków robi 

się różne potrawy. 
Popularne są 
zwłaszcza w 

kuchni francuskiej. 
2. Praca 

plastyczna- 
proszę aby dzieci 

wykonały z 
plasteliny ślimaka 

winniczka. 
(zdjęcia prac 

proszę wysłać na 

Ślimak; 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Helix_pomatia_may_2008_cropped.jpg/12

00px-Helix_pomatia_may_2008_cropped.jpg 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Helix_pomatia_may_2008_cropped.jpg/1200px-Helix_pomatia_may_2008_cropped.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Helix_pomatia_may_2008_cropped.jpg/1200px-Helix_pomatia_may_2008_cropped.jpg


maila)  
3.Praca 

plastyczna- 
wyprawaka numer 

25;  klej, biała i 
żółta bibuła. 

Dzieci: − 
przygotowują 

kartę pracy, klej, 
białą i żółtą bibułę,  

− odrywają lub 
wycinają kawałki 

bibuły i ugniatają z 
nich kulki 
podobnej 

wielkości,  − 
doklejają do 

każdej łodyżki na 
łące kwiat 

rumianku – żółty 
środek i białe 

płatki.  

 


