
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 23.03 

do 27.03. 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 

23.03 Poniedziałek Wiosna się krząta Marek jest fajnym kolegą, 
ale czasem nic nie 
rozumie. Wszyscy 

zaczęliśmy się śmiać, a 
Marek powiedział, że nie 
ma z czego, bo detektywi 
w telewizji zawsze szukają 
śladów butów, no a jeśli 
nie wiadomo, w jakich 

butach chodzi wiosna, to 
skąd będzie wiadomo, 
jakie ślady zostawia? – 

Ślady wiosny są zupełnie 
inne – wyjaśniła pani. – 

Najważniejsze to kwiatki, 
pączki i kotki, ale nie tylko. 

Sami zobaczycie! Więc 
ubraliśmy się i ruszyliśmy 

na poszukiwania jak 
prawdziwi detektywi. 

Dzień był zimny i 

Kolorowanki dot. wiosny, możecie Państwo również 
pokazać dzieciom, podstawowe narzędzia ogrodnicze. 

Gorąco zachęcam do korzystania ze stron internetowych 
Eduzabawy, Przedszkolankowo, Przedszkouczek, e- 

Kolorowanki. 
https://eduzabawy.com 

https://przedszkolankowo.pl 
https://przedszkouczek.pl 

https://www.e-kolorowanki.eu 
 
 
 

https://eduzabawy.com/
https://przedszkolankowo.pl/
https://przedszkouczek.pl/
https://www.e-kolorowanki.eu/


pochmurny. Śnieg już 
stopniał, ale wszystko 

wyglądało buro i brzydko. 
– Lepiej wracajmy – 
powiedział Janek. – 

Przecież widać, że wiosna 
jeszcze nie przyszła. – 
Gdyby detektywi tak 

szybko się poddawali, to 
nie rozwiązaliby żadnej 
zagadki – odparła pani. 
Więc zaczęliśmy szukać. 

Na pierwszy rzut oka 
wydawało się, że wszystko 

jest tak, jak w zimie. Ale 
potem zobaczyliśmy, że 

jakiś ptak wyciąga z 
krzaków długą słomkę i 

frunie z nią na drzewo. – 
Buduje gniazdo – wyjaśniła 
pani. – To już pierwszy ślad 

wiosny! Potem Janek 
zauważył, że na 

żywopłocie pojawiły się 
malutkie, jeszcze stulone 
listeczki. – To są pączki – 

oznajmiła pani. Marek 
bardzo się rozczarował, bo 
myślał, że śladami wiosny 
są pączki z lukrem i że je 

znajdziemy i zjemy. To był 
już drugi ślad wiosny, więc 

zaczęliśmy szukać 



kolejnych. Okazało się, że 
choć jest zimno, to 

obudziły się już różne 
robaczki, które chodziły 

sobie i pełzały po 
trawniku. Ania zauważyła, 

że słychać ładny śpiew 
ptaków, a nie tylko 

krakanie wron i ćwierkanie 
wróbli. No, i w końcu 

znaleźliśmy krzak 
kwitnącej forsycji! Jej żółte 

kwiatki dopiero się 
rozchylały, ale był to 

najlepszy dowód na to, że 
wiosna już tu jest! – Tylko 
kotków nie znaleźliśmy – 

zmartwiła się Ania. – 
Nieprawda! Ja znalazłem! 

– krzyknął Marek, strasznie 
zadowolony z siebie. – O, 

tam! I pokazał okno 
sąsiadów, gdzie na 
parapecie spał nasz 

znajomy kot Stefan. – 
Marek! – zawołała Ania. – 
Chodzi o kotki na drzewie! 
I wszyscy zaczęli się śmiać. 
Tylko Marek nie rozumiał, 

o co chodzi i powiedział, że 
jak nam tak bardzo zależy, 
to może poprosić Stefana, 
żeby na chwilę wszedł na 



drzewo. Jeśli to ma 
przyspieszyć nadejście 
wiosny, to czemu nie? 

Maciejka Mazan. 
Zachęcam do przeczytania 
dzieciom tekstu, a potem 
do zadawania pytań dot. 
opowiadania. Nauczy to 

dzieci słuchania tekstu ze 
zrozumieniem 

24.03 Wtorek Mali Ogrodnicy W naszym ogródeczku              
Rozmowa na temat treści 
wiersza. Przykładowe 
pytania: − Co dzieci 
postanowiły zrobić w 
ogródku? − Co to są 
grządki? − Jakie rośliny 
dzieci będą sadziły w 
swoim ogródku? − Które 
rośliny wymienione w 
wierszu zaliczymy do 
warzyw, a które są 
kwiatami ozdobnymi?  
 
W naszym Ogródeczku. 
 
[ 1 ] W naszym ogródeczku 
zrobimy porządki – 
zagrabimy ścieżki, 
przekopiemy grządki.                             
[ 2 ] Na grządkach 
wyrośnie fasolka, 
marchewka, sałata i 

W dniu dzisiejszym zachęcam do wykonania kart pracy 
związanych z grafomotoryką 
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-
druku/marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/ 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/


groszek, czerwona 
rzodkiewka.                             
[ 3 ] W naszym ogródeczku 
posiejemy kwiatki – będą 
nam pachniały fiołki i 
bratki, nasturcja, goździki, 
nagietki i groszek, i ta biała 
lilia, co tak żółci nosek.                
Hanna Zdzitowiecka. 
Bardzo proszę o 
przeczytanie wiersza pt: W 
naszym ogródeczku, a 
następnie zadać pytania 
do tego wiersza. 

25.03 Środa Porządki w naszej 
sali. 

Coś nie tak.                            
Kiedy w poniedziałek 
dzieci przyszły do 
przedszkola, ze 
zdziwieniem zauważyły, że 
ich sala wygląda jakoś 
inaczej. Ojej, coś nie tak… 
Gdzie się podziały 
zabawki? Nie ma na 
półkach misiów, lalek. 
Samochody gdzieś 
odjechały… Dzieci zaczęły 
zaglądać w każdy kątek. 
Pusto… Nie ma nawet 
jednego klocka. – Proszę 
pani, gdzie się podziały 
nasze zabawki? Pani 
spojrzała na dzieci 
zasmucona i powiedziała: 

W dniu dzisiejszym, zachęćcie swoje pociechy do 
zrobienia porządków wiosennych w ich pokoikach. Dajcie 
im Państwo proszę zadanie posegregowania i 
poukładania zabawek.  
 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna3/ 

Udostępniam Wam link do wiosennych puzzli, w miarę 
możliwości wydrukujcie im Państwo jedną kartę z 
puzzlami, zadaniem dla przedszkolaków będzie wycięcie 
po linii złożenie w jedną całość i przyklejenie na kartkę. 
 
Dla naszych trzylatków KP2, K 45 
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-
1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna3/
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf


– A jak myślicie? Gdzie są 
wasze zabawki? – Może 
pani Irenka schowała? – 
powiedział Krzyś. – A może 
jakiś złodziej wszedł do 
przedszkola w nocy i 
zabrał? – zmartwił się 
Ignaś. – A może obraziły 
się na nas, że nie chcemy 
sprzątać i sobie poszły? – 
stwierdziło któreś z dzieci. 
Dzieci długo dyskutowały, 
co się stało z ich 
zabawkami. – No i co teraz 
zrobimy? Czym się 
będziemy bawili? – 
zaszlochała Ania. – Będzie 
nudno… – zawtórowała jej 
Małgosia. Pani spojrzała 
uważnie na dzieci i 
powiedziała: – Pomyślcie, 
co możemy zrobić, aby 
zabawki wróciły. – 
Obiecać, że zawsze 
będziemy je sprzątać i 
odkładać po zabawie na 
półki – zaproponowała 
Basia. – Uczeszemy lale i 
poprosimy pana Darka, 
aby naprawił nam 
samochody – nieśmiało 
odezwała się Ania, która 
często rzuca laleczki na 



podłogę. Dzieci obiecały 
dbać o zabawki i zawsze 
sprzątać po skończonej 
zabawie, żeby tylko półki 
w sali znowu się zapełniły. 
– Musimy poczekać. Może 
zabawki wrócą – 
powiedziała pani. – Ale 
czym będziemy bawić się 
dzisiaj? Rozejrzyjcie się po 
sali i pomyślcie. I zaczęło 
się wielkie poruszenie! Jaś 
dostrzegł w kąciku 
drewniany kijek. – Proszę 
pani, proszę pani, czy ma 
pani sznurek? – zawołał. – 
Zrobię wędkę: na końcu 
kijka przywiążę sznurek i 
zamocuję magnesik. 
Wytnę rybki z papieru i 
przymocuję do nich 
spinacze! Będziemy 
wędkować! Ja taką wędkę 
zrobiłem kiedyś z tatą. 
Kasia wycięła w wielkim 
kartonowym pudle otwór i 
zrobiła telewizor. Razem z 
Amelką nadawały program 
z bajkami dla dzieci. 
Wojtuś z Krzysiem 
przysunęli sobie krzesła i 
słuchali historii o 
księżniczkach i rycerzach. 



Cały dzień minął 
wyśmienicie. Każdy 
wymyślił „z niczego” jakąś 
superzabawkę. – To może 
zabawki nie są nam 
potrzebne? – spytała pod 
koniec dnia pani. – Oj nie, 
ja tęsknię za lalką Karolcią 
– powiedziała Zosia. – A ja 
lubię samochodzik ZigZak 
– westchnął Adaś. I dzieci 
przed pójściem do domów 
postanowiły napisać 
ogłoszenie: Kochane 
zabawki, zabaweczki. 
Wróćcie do nas, do sali 
„Słoneczek”. Obiecujemy 
dbać o was codziennie! 
Czekamy! I wywiesiły 
plakat w szatni. Rano 
szybko każdy bez 
marudzenia spieszył do 
przedszkola. Wszyscy byli 
ciekawi, czy zabawki 
wróciły. Jak myślicie, co 
zastały dzieci w sali? 
Barbara Rokicka 

26.03 Czwartek Domowe porządki.  W dniu dzieiejszym do wykonania Karta Pracy z Książki 
KP2, K 55 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37339/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP2_2019.pdf 
a dla naszych trzylatków KP 2, k 46 
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-

https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37339/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP2_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37339/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP2_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf


1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf 

 
27.03 Piątek Robotek  Z dostępnych 

materiałów w domu, 
możecie razem z 
dziećmi stworzyć 
Robota ( klocki, 
kartony po butach, 
druciki kreatywne, a 
także dzieci mogą 
sami narysować 
swojego robota - 
technika wykonania 
pracy dowolna 

Karta Pracy z KP2, k 56 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37339/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP2_2019.pdf 
 
Trzylatki, również mogą użyć swojej wyobraźni i zbudować swojego 
robota. 
 
Zachęćcie swoje dzieci do zabawy tymi robotami, nie spróbują 
naśladować odgłosy jakie wydaje robot, mogą również naśladować 
jego ruchy. 

 

Wszystkie te zadania wykonujcie pomału i ramach możliwości czasowy. 

 

https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37339/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP2_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37339/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP2_2019.pdf

