
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " MOTYLKI”  w tygodniu od 06.04 

do 10.04. 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 

06.04 
Poniedziałek 

Koszyczek 
wielkanocny  

1.Proszę o 
pokazanie dzieciom 

koszyczka 
wielkanocnego 

(zdjęcie z linku), oraz 
omówienie co się w 

nim znajduje.  
2.Ćwiczenie 

logopedyczne 
usprawniające 

narządy mowy: Jajko 
– dzieci otwierają i 
zamykają wargi, 

układając je tak, aby 
były zaokrąglone jak 
jajko. Gorące jajko – 

dzieci nabierają 
powietrze nosem, a 
wypuszczają ustami, 

naśladując 
dmuchanie na jajka. 
Wkładamy jajka do 
koszyczka – dzieci 

unoszą język za 

Koszyczek wielkanocny: https://d.wpimg.pl/142756378-
602377501/wielkanoc-swieconka.jpg   

Kolorowanka; http://2.bp.blogspot.com/_xnM9ud4EYRk/S-
WyXLl29vI/AAAAAAAAAp0/OgUK1r_l9qA/s1600/koszyczek.jpg 
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zęby i zatrzymują go 
tam, a następnie 

przeliczają kolejne 
jajka, używając 

liczebników 
porządkowych. Rogi 
baranka – baranek 

wielkanocny ma 
okrągłe rogi – dzieci 

rysują językiem 
kółeczka, 

przesuwając jego 
czubek po górnej 
wardze i po dolnej 
wardze. Baranki na 

hali – baranki 
wędrują w górę i w 

dół, pasąc się na hali 
– dzieci opierają 

czubek języka raz za 
górnymi zębami, a 

raz za dolnymi 
zębami. Kura liczy 
kurczęta – dzieci 

dotykają czubkiem 
języka do każdego 

zęba w jamie ustnej: 
najpierw na górze, 
potem – na dole.  

3.Proszę przeczytać 
wierszyk “Wielkanoc” 

następnie 
odpowiedzieć na 
pytania: – Kurko, 

proszę, znieś 
jajeczka, 

śnieżnobiałe lub 
brązowe, ja z nich 

zrobię na Wielkanoc 



cud-pisanki 
kolorowe. Do 
koszyczka je 
powkładam, z 

chlebkiem, babką 
lukrowaną, potem 

pójdę je poświęcić z 
bratem, siostrą, tatą, 

mamą.Przy 
śniadaniu 

wielkanocnym 
podzielimy się 

święconką i buziaka 
dam mamusi, 
zajączkowi i 
kurczątkom. 

„Śmigus-dyngus!” – 
ktoś zawoła, tatę 

wodą popryskamy, 
mama będzie 

zmokłą kurką, bo to 
poniedziałek lany!  
Pytania: − Z czego 
robi się pisanki? − 
Co wkładamy do 

koszyczka 
wielkanocnego? − 
Co robimy w lany 

poniedziałek? − Co 
wam się kojarzy ze 

świętami 
wielkanocnymi.  

4.Proszę o 
pokolorowanie 

koszyczka 
wielkanocnego.  

 

07.04 Wtorek Kraszanki, 1.Proszę o 
pokazanie dzieciom 

Kraszanka: http://2.bp.blogspot.com/_xnM9ud4EYRk/S-
WyXLl29vI/AAAAAAAAAp0/OgUK1r_l9qA/s1600/koszyczek.jpg 
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pisanki zdj kraszanki oraz 
pisanki, oraz 

zaznaczyć jaka jest 
różnica między nimi. 

(zdj z linku).   
2. Zakładamy 

hodowlę rzeżuchy. 
Dzieci układają 

delikatnie watę na 
spodkach, wysypują 

rzeżuchę i ją 
podlewają. 

Umieszczają spodki 
z nasionami na 
parapecie okna.  

3. Proszę o 
uzupełnienie strony 

nr 11 z ćwiczeń.  

Pisanka: https://download.komputerswiat.pl/media/2013/89/673990/kolorowe-pisanki.jpg 
Ćwiczenia: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

 

08.04 Środa Zwierzęta z 
wielkanocnego 

koszyka. 

1. Proszę 

przedstawić 

dzieciom 

zwierzęta z 

koszyczka  

wielkanocneg

o oraz 

określić ich 

nazwy i 

podzielić je na 

sylaby.  

2. Dzieci poznają 

figury 

geometryczne

- koło. Proszę 

aby dzieci 

wypowiedział

Koło; http://www.sp.raczki.nidzica.pl/PROJEKT-Jestem-zdolny-tylko/sceriusze-

zajec/zajecia-asia/kolo.jpg 

Zadanie: http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/figgury2.jpg 
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y się gdzie 

możemy 

spotkać taką 

figurę 

geometryczną

.  

3. Proszę 

uzupełnić 

kartę pracy 

podaną w 

linku.  

09.04 
Czwartek 

Motywy 
wielkanocne  

1. Zabawa 
słowna na 
podstawie 
wiersza B. 

Szelągowski
ej Na 

podwórku. 
Rodzic  
recytuje 
wiersz, a 

dzieci 
powtarzają 

po nim 
sylaby.  

Gospodyni 
razem z 
dziećmi 

święconkę 
szykuje. O-
ho, ho, ho! 
O-ho, ho, 

ho, jajeczka 
maluje. 

Biega kurka 
po podwórku  

Praca plastyczna  
http://1.bp.blogspot.com/-0-

J8QYz4X9Q/UYPDDSbwERI/AAAAAAAAHDk/hvv8l5TiM_w/s1600/Lamp+Chop.JPG  
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i gdacze z 
radości. – 
Ko, ko, ko, 
ko. Ku, ku, 
ku, ku. Wita 
wszystkich 

gości.  Kogut 
dumnie pierś 

wypina. – 
Ko, ko, ki, 

ku. Ale 
pięknie 

wyglądają 
twe jajka w 
koszyku.   

2.  Praca 
plastyczna 

wielkanocny 
baranek- 
proszę 

wykleić watą 
baranka.  

10.04 Piątek Wielkanocne 
świętowanie  

1. Proszę 
przeczytać 
wierszyk 

oraz 
odpowiedzie
ć na pytania. 

• B. 
Szelągowski

ej 
Wielkanocny 

stół. 
Nadeszła 

Wielkanoc. 
Czas wielkiej 
radości!  Już 

stół 

 



wielkanocny 
czeka na 

swych gości. 
Pełno na 

nim potraw: 
kiełbaska i 
żurek, baba 
lukrowana, 
tuż obok 

mazurek… 
Dom 

pachnie 
czystością, 

porządki 
skończone. 

Czas na 
odpoczynek. 

Wszystko 
już zrobione! 
Święconka 
na stole, a 
spośród 

pisanek, jak 
każe 

tradycja, 
wystaje 

baranek! To 
czas na 

życzenia, na 
chwile 

radości i 
niech w 
naszych 
sercach 

miłość ciągle 
gości.  

Pytania: − Jakie 
potrawy znajdują 

się na 



wielkanocnym 
stole? − 

Dlaczego ludzie 
sprzątają przed 

świętami w 
domach? − Co 
znajduje się w 
koszyczku ze 
święconką? − 

Dlaczego ludzie 
w czasie świąt 

są na ogół 
weseli i mili dla 

innych?  

2. Zabawa w  
kolory. 

Dziecko 
wybiera z 

pośród 
kredek kolor 

niebieski, 
żółty, 

czerwoni i 
zielony, 

następnie 
rodzic 

wybiera 
jedną z nich, 

dziecko 
wykonuje 
czynośc 

przypisaną 
do danego 
koloru.  – 

niebieskiei – 
skaczą w 
miejscu, – 

żółte  – robią 
pajacyki, – 



czerwone  – 
kiwają się na 

boki, – 
zielone – 
kręcą się 

wokół 
własnej osi.  

3. Praca 
plastyczna 

wielkanocna 
plama- 
bardzo 
proszę 

wykonać 
palmę 

wielkanocną. 
Forma pracy 

jest 
dowolna.   

 


