
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
11.05 do 15.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony 
zgodnie z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

DATA TEMAT TREŚCI NR KART PRACY Z KSIĄŻEK, LINKI

11.05.2020 
Poniedziałek

W wiejskiej 
zagrodzie.

Ćwiczenia artykulacyjne „Zwierzaki 
rozmawiają”. Dziecko naśladują odgłosy 
różnych zwierząt domowych – Wasze pociechy 
mogą same wybrać jakie zwierzę będzie 
naśladowało i podaje odgłos, a pozostałe 
dzieci go powtarzają. Usprawnianie mięśni 
narządów mowy. 

Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Mama/ Tato 
pokazuje dzieciom ilustrację ze zwierzętami i 
opisuje jedno z nich, np. Mam na myśli takie 
zwierzę, które jest żółte i ma dwie nogi. 
Dzieci próbują odgadnąć, o którym zwierzęciu 
mówi N. Rozwijanie spostrzegawczości.- 
Pamiętajcie aby Wasze dzieci odpowiadały 
pełnymi zdaniami.

https://akademia.pwn.pl/view/
8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37797/
track_18.mp3- pod tym linkiem znajdziecie 
Państwo piosenkę pod tytułem Roztańczone 
zwierzaki, jeżeli dzieciaki się jej nauczą, możecie 
je nagrać i wrzucić na naszą grupę Messenger- to 
zadanie jest dla obu grup wiekowych. 

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-
drukowania/zwierzeta-wiejskie/- pod tym linkiem 
znajdziecie Państwo kolorowanki o tematyce 
zwierząt żyjących na wsi. Technika wykonania 
pracy dowolna.

https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37797/track_18.mp3
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/zwierzeta-wiejskie/


12.05.2020 
Wtorek

Na wsi. Ćwiczenie lateralizacji „Leniwa 
ósemka” (ćwiczenie według metody Paula 
Dennisona). Dzieci rysują ósemkę prawą ręką, 
lewą ręką i obiema rękami jednocześnie. 
Nasze dzieci jeszcze tego nie robiły więc 
bardzo was proszę drodzy rodzice, pomóżcie 
Waszym pociechą w próbie rysowania ósemki- 
jest to zadanie dla cztero i trzylatków. 

Zabawa ludowa „Lata ptaszek po ulicy”. Dzieci 
stoją w kole, a jedno chętne dziecko-ptaszek 
wchodzi do środka. Wszyscy wraz z N. 
powtarzają rymowankę:                                                       
Lata ptaszek po ulicy,                                                                
szuka sobie ziarn pszenicy.                                                                   
A ja sobie stoję w kole i wybieram, kogo wolę.                                           
A ty ptaszku spiesz się, spiesz! Kogo lubisz, 
tego bierz!            Na te słowa dziecko-ptaszek 
wybiera spośród dzieci kolejnego ptaszka, 
który wchodzi do środka, a samo zajmuje 
jego. Do tej zabawy zaproście wszystkich 
domowników, przed rozpoczęciem zabawy 
należy nauczyć się rymowanki na pamięć. 

Pomoce: kartki A4 zamalowane podkładem z 
kredki świecowej (po jednej dla każdego 
dziecka), grubsze patyczki do szaszłyków (po 
jednym dla każdego dziecka)- potrzebne będą 
Wam te rzeczy do wykonania pracy 
plastycznej. 
 Wykonanie pracy plastycznej. Dzieci za 
pomocą ostrego patyczka do szaszłyków 
wydrapują na kartkach zamalowanych 
kredkami świecowymi dowolny obrazek 
przedstawiający wieś (podkład musi dobrze 
zaschnąć)- jest to praca plastyczna dla obu 
grup wiekowych.

https://eduzabawy.com/karty_pracy/
grafomotoryka/na-wsi/- pod tym linkiem 
znajdziecie Państwo karty pracy do ćwiczeń 
grafomotorycznych o tematyce wiejskiej.

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/na-wsi/


13.05.2020 
Środa

Co lubią zwierzęta? Ćwiczenia ortofoniczne „Powtórz za mną”. 
Dzieci powtarzają za Mamą/ Tatą różne sylaby, 
np. la, re, mi, ko. Ćwiczenie narządów mowy. 

Zabawa „Łączymy rodzinki”. N. rozkłada na 
dywanie osiem tac z wizerunkami zwierząt z 
wiejskiego gospodarstwa: krowy, owcy, kaczki, 
gęsi, kury, konia, indyka, kozy, a obok 
rozsypuje dużo obrazków ze zwierzętami. 
Zadaniem dzieci jest wybranie spośród nich 
tylko tych, których wizerunki znajdują się na 
tacach, nazwanie ich i odłożenie na właściwą 
tacę. Klasyfikowanie i porównywanie 
obiektów. Tworzenie kolekcji. 

Quiz: prawda czy fałsz. Mama/ Tata 
wypowiada zdania na temat zwierząt, a 
dziecko decyduje, czy dane zdanie jest 
prawdziwe, czy fałszywe. Przykładowe zdania 
do quizu:                                        − Krowa je 
cukierki. (fałsz)                                               
− Kaczki pływają w stawie. (prawda)                                       
− Świnka robi „chrum-chrum”. (prawda)                         
− Koń jest w kolorze zielonym. (fałsz).

Czterolatki KP 3, k 68 
Trzylatki KP 2, k 57



14.05.2020 
Czwartek

Razem jest wesoło.  Ćwiczenia grafomotoryczne. Wykonanie 
flamastrami ozdobnych ramek do fotografii w 
albumie rodzinnym. Ćwiczenia manualne. 

Festyn rodzinny. 
[ 1 ] W słoneczny majowy poranek na festyn 
rodzinny do parku idziemy z koszykiem 
kanapek: ja, siostra, mamusia i tatuś.                                                    
[ 2 ] Oj, może zakręcić się w głowie, bo 
mnóstwo atrakcji wokoło, tu wata cukrowa, 
tam lody, orkiestra przygrywa wesoło.                                                 
[ 3 ] Na udział w konkursie tanecznym 
rodziców namawiać nie muszę, już skaczą po 
scenie jak żabki, aż boli ze śmiechu mnie 
brzuszek.                                          [ 4 ] Do 
biegów zgłosiła się siostra i pędzi po medal jak 
strzała. Nie lubię się chwalić, lecz powiem, że 
siostra wyścigi wygrała.                                                            
[ 5 ] A ja łowię rybki w basenie, nie szkodzi, że 
sztuczne, z plastiku. Naprawdę, bez żadnej 
pomocy, mam jeden z najlepszych wyników.                                    
[ 6 ] Wracamy do domu z dyplomem dla bardzo 
aktywnej rodziny, pójdziemy na pewno gdzieś 
znowu, bo razem się dobrze bawimy.                       
Urszula Piotrowska 
Proszę przeczytajcie wiersz swoim dzieciom, a 
następnie zadajcie im pytania: 
- Co to jest festyn?                                                                   
− Co na festynie robili wszyscy członkowie 
rodziny? − Dlaczego miło jest wspólnie się 
bawić i spędzać czas? 

Spacer po ogrodzie przy domowym połączony z 
obserwacją ukierunkowaną na wyszukiwanie 
gatunków drzew. Przypomnienie nazw drzew 
znajdujących się w ogrodzie.                                            

Słuchanie zjawisk akustycznych. Wsłuchanie 

Czterolatki KP 3 k 69 
Trzylatki KP 2, K 58 
Nie zapominając jak ważna jest nauka cięcia 
nożyczkami, proszę Was drodzy Rodzice narysujcie 
szlaczki a Wasze dzieci niech tną po linii.  

W tym wolnym czasie od zajęć w przedszkolu, 
proszę poświęćcie swój czas na to aby dzieci 
stawały się bardziej samodzielne, w ubieraniu się, 
w korzystaniu z toalety, przypominajcie im 
również jak bardzo ważne jest częste mycie 
rączek i buzi.



15.05.2020 
Piątek

Sałatka owocowa. Ćwiczenia oddechowe „Herbatka dla mamy i 
taty”. Dzieci naśladują studzenie herbaty, 
dmuchając do plastikowego kubeczka. 
Zwrócenie uwagi na wdech i wydech. 
Wzmacnianie przepony.                                     

Zabawa którą bardzo lubią Państwa dzieci 
„Balonik”. Do tej zabawy zaproście wszystkich 
domowników ponieważ wtedy ona ma sens 
stańcie  w kręgu, trzymając się za ręce. 
Naśladujcie dmuchanie balonika i powtarzają 
wspólnie  tekst, synchronizując go z 
oddechem: Baloniku nasz malutki, rośnij duży, 
okrąglutki (wydech). Balon rośnie, że aż 
strach. Przebrał miarę, no i trach! Mama 
klaszcze w dłonie, a pozostali domowincy się 
przewracają. Zabawę powtarzamy. 

Zabawa w powtarzanie: polega ona na tym, że 
rodzic pokazuje dziecku dowolny przedmiot, 
podaje jego nazwę, a dziecko ma tą nazwę 
powtórzyć, jest to ćwiczenie z doskonalenia 
słuchu fonematycznego. 

Sałatki Agatki                                                                        
[ 1 ] Spójrzcie, to Agatka i supersałatka! Ta 
sałatka skusi każdego niejadka!                                                           
[ 2 ] A co jest w sałatce? Śliwki i jabłuszka, i 
pachnący melon, i słodziutka gruszka.                                  
[ 3 ] Jest w niej też ananas oraz mandarynki, 
jest zielone kiwi, są nawet rodzynki.                                     
[ 4 ] Z czym chcecie, sałatkę zrobi wam 
Agatka, więc powiedzcie teraz: z czym ma być 
sałatka?             Maciejka Mazan 
Zapytajcie swoje dzieci jakie owoce zostały 
wymienione w wierszu. Omówice z nimi z 
jakiego kraju pochodzi dany owoc. Zadanie dla 
chętnych- zrobienie sałatki owocowej z 



 


