
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " MISIE " 5 LATKI  w tygodniu od 

30.03 do 03.04. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
reali
zacji 

Temat Treści Nr kart pracy, linki 

30.03 
Poniedzi

ałek 

GDZIE 
BUDO
WAĆ 

GNIAZ
DO  

1. Słuchani
e 

opowiad
ania 

H.Zdzito
wieckiej, 
proszę 

odpowie
dzieć na 
pytania 
podane 

Opowiadanie, pytania, zadanie bocian.  
– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze 

i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – 
powiedział dzięcioł. – Kto to widział, żeby 

chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – 
oburzył się skowronek. – O, nie! Gniazdko 
powinno być usłane na ziemi, w bruździe, 

pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci 
znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w 

gąszczu… – Gniazdo nie może być zrobione z 
kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z 



w linku.  
2. Proszę 

zapozna
ć się z 
treścią 
oraz 

uzupełnić 
str. Nr.62 

3. Proszę o 
pokazani

e 
dzieciom 

jak 
wygląda 
bocian 

nastepni
e 

wykonać 
polecnia 
podane 

gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie 
zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy 

obory – świergotała jaskółka. – Sit, sit – 
powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z 
wami. Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej 
gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie 
na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych 

puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad 
wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyską... 

– Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – 
zaćwierkał stary wróbel.  – Ten uważa, że 

najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe 
łatwo szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, są 

nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w 
ziemi albo wprost na wodzie… Ja tam nie jestem 

wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. 
Miałem już ich wiele w swoim życiu. Jedno 

zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – 
pod rynną, trzecie... hm... trzecie po prostu 
zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. 



w linku.  Owszem, dobrze się czułem w ich budce, tylko 
mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. 
Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u 

bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, 
miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie 

żałują mi tego kącika.  

Pytania; − Które ptaki rozmawiały o gniazdach? 
− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie 
skowronek? − Jakie gniazdo zachwalała 

jaskółka, a jakie remiz? − Co powiedział wróbel 
na temat gniazd? − Z czego ptaki robią gniazda? 

Obraz bocian; 
http://2.bp.blogspot.com/-eS1-

7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-
J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG 

 
31.03 

Wtorek 
ZADA
NIA O 
PTAK
ACH  

1. Proszę o 
zapozna
nie się z 
treścią 

Ćwiczenia;  
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-

bbplus-kp-3.pdf 

Działania matematyczne; • Na drzewie siedziało 

http://2.bp.blogspot.com/-eS1-7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-eS1-7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-eS1-7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf


oraz 
uzupełnić 
str nr 63-

64 
2. Działania 

matemat
yczne, 
proszę 

aby 
dzieci z 
kredek 
lub z 

klocków 
ułożyły i 
obliczyły 
działania 
matemat

yczne 
podane 
w link.  

7 wróbli. (Dzieci układają przed sobą 7 klocków). 
Potem przyleciały jeszcze 3 wróble. (Dzieci 

dokładają jeszcze trzy klocki). Ile wróbli siedzi 
teraz na drzewie? 

 • Na drzewie było 8 gołębi. (Dzieci układają 
przed sobą 8 klocków). Przejeżdżający 

samochód wystraszył je i wszystkie odleciały. 
(Odsuwają 8 klocków). Ile gołębi pozostało na 

drzewie? 
 Wierszyk; Kwiecień nie czeka, bardzo się 
spieszy, aby na drzewach listki rozwiesić, 

pierwsze warzywa zasiać w ogrodzie, po czym z 
uśmiechem od nas odchodzi.  

Pytania; − O jakim miesiącu jest wiersz? Co robi 
kwiecień? − Wymieńcie nazwy wszystkich 

miesięcy. 
 
 



3.  Proszę 
przeczyt

ać 
wierszyk 

oraz 
odpowie
dzieć na 
pytania.  

1.04 
Środa 

WOŁA
NIE 

WIOS
NY  

1.Proszę 
zapoznać się 
z treścią oraz 
uzupełnić str 

nr65-66  
2. Proszę 

poćwiczyć z 
dziećmi 

rozróżnianie 
prawej i lewej 

strony.  
3.Praca 

Ćwiczenia; 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-

bbplus-kp-3.pdf 
Karta pracy  

http://przedszkolankowo.pl/wp-
content/uploads/2017/03/wiosna5.jpg 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna5.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna5.jpg


dodatkowa- 
proszę 

uzupełnić 
karte pracy.  

2.04 
Czwarte

k 

POWR
OTY 

PTAK
ÓW  

1. Proszę 
zapozna
ć dzieci z 
nazwami 
ptaków 
które 

wracają 
do 

naszego 
kraju 

wiosną. 
2. Proszę o 

zapozna
ć się z 
treścią 
oraz 

Ptaki; 
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/pta

ki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-
ciekawostki,20333.html 

 
Ćwiczenia. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-
bbplus-kp-3.pdf 

Praca dodatkowa  
https://img.pakamera.net/i1/1/416/plakaty-

obrazki-12117078_7842843416.jpg 

 
 
 
 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://img.pakamera.net/i1/1/416/plakaty-obrazki-12117078_7842843416.jpg
https://img.pakamera.net/i1/1/416/plakaty-obrazki-12117078_7842843416.jpg


uzupełnić 
str. nr 67 

3.  Praca 
dodatko

wa- 
proszę 
policzyć 

ptaki 
oraz 

podzielić 
na sylaby 

ich 
nazwy.  

3.04 
Piątek 

SĄSIA
D 

SZPA
K  

1. Prosze o 
zapozna
nie się z 
poleceni
em oraz 
uzpełnić 
str nr 68-

Ćwiczenia 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-

bbplus-kp-3.pdf 

 
BOCIAN  

https://i.pinimg.com/originals/f1/8c/d5/f18cd56b7
25fbee9d3bc7d5ba760089b.png 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://i.pinimg.com/originals/f1/8c/d5/f18cd56b725fbee9d3bc7d5ba760089b.png
https://i.pinimg.com/originals/f1/8c/d5/f18cd56b725fbee9d3bc7d5ba760089b.png


69 
  

2. Praca 
plastyczn

a 
BOCIAN- 
PROSZĘ 

O 
POKOLO
ROWANI

E 
FARBAM

I 
BOCIAN

A.  

 

 


