
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 06.04 
do 09.04. 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, LINKI
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Codzienne czynności  Dzień i noc.                                                                       
Dzień to godzin ilość spora – trwa od 
rana do wieczora. Od wieczora zaś do 
rana rządzi noc – w sto gwiazd 
ubrana. (N. trzyma sylwetę słońca w 
dolnym rogu planszy. Podnosi powoli 
sylwetę zgodnie z treścią wiersza, 
pokazując dzieciom wędrówkę słońca 
nad horyzontem od świtu do 
zmierzchu). Rano wszyscy wstają z 
łóżek, lewą albo prawą nogą, choć 
niektóre straszne śpiochy do południa 
wstać nie mogą! Rano jemy co? 
Śniadanie! A w południe co? Obiadek! 
Dwa obiadki je łakomczuch, pół 
obiadku kto? Niejadek! Po południu – 
podwieczorek można zjeść, lecz 
niekoniecznie, a wieczorem co? 
Kolację! I czas iść do łóżka grzecznie. 
(N. zasłania planszę granatowym 
półprzezroczystym materiałem i 
manipuluje sylwetą księżyca zgodnie 
z treścią wiersza). W nocy jeść już 
nie należy. W nocy raczej spać 
wypada. 124 • SCENARIUSZE ZAJĘĆ • 
Kwiecień Nikt nie skacze, każdy leży, 
a noc wkoło sny rozkłada. (N. 
odsłania planszę i znowu trzyma 
sylwetę słońca w dolnym rogu 
planszy). Gdy po nocy świt zaświta, 
słońce wzejdzie i dzień wstanie, 
znowu z łóżek wyskoczymy i 
będziemy jeść śniadanie.                             
Dorota Gellner 
Do tego zadania muście mieć Państwo 
zrobione sylwety SŁOŃCA, i 
KSIĘŻYCA.  Wystarczy, że narysujecie 
Państwo te sylwety. Instrukcja 

W dniu dzisiejszym, bardzo proszę dać dzieciaczkom karty z 
ćwiczeń z grafomotoryki, oraz proszę im narysować figury 
geometryczne ( oprócz koła), najpierw niech je pokolorują, 
następnie powycinają , a na samych końcu poprzyklejają na 
czystą kartę papieru.  
Wszystkie karty z ćwiczeniami grafomotorycznymi, 
znajdziecie Państwo na tych strona, które wcześniej 
podawałam. 
Zadbajmy o to, aby dzieci stawały się coraz bardziej 
samodzielne.  Te zadania dotyczą czterolatków oraz 
trzylatków.
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Czy zwierzęta też śpią 
w nocy?

Jak Janek Skowronek chciał wygrać 
konkurs.                     – Co tu zrobić? 
– zastanawiał się Janek Skowronek. 
Zastanawiał się dlatego, że już jutro 
miał się odbyć konkurs „Jak oni 
ćwierkają?”, a Janek nadal nie miał 
nikogo do pary. W zeszłym roku w 
konkursie mogli brać udział wszyscy i 
Janek pewnie by wygrał, gdyby nie 
Jarek Kanarek i ta jego dość 
nieciekawa piosenka „Tiu, tiu, tiu”. 
W tym roku w konkursie mogły 
występować tylko zespoły. Janek 
chciał zaprosić do wspólnego 
śpiewania Janusza Słowika, ale 
Janusz właśnie dziś postanowił 
wystąpić z zespołem żab „Nenufar”, 
więc Janek musiał sobie szybko 
znaleźć kogoś innego. – Nie ma mowy, 
żeby Kanarek wygrał i w tym roku – 
mamrotał do siebie Janek. – Co robić? 
Z tego wszystkiego nie poszedł spać 
jak zwykle o siódmej wieczorem, 
tylko zasiedział się do późna. Wtedy 
coś zahukało mu nad głową. – A kto 
to? – spytał przestraszony Janek. – 
Sylwia Sowa – powiedziała sowa, 
która jak zwykle zbudziła się o ósmej 
wieczorem i wyszła ze swojej dziupli. 
– A ty jesteś ten sławny skowronek? – 
Owszem – przyznał Janek, któremu 
bardzo pochlebiło to, że nawet nocne 
ptaki o nim słyszały. – Podziwiam cię 
od dawna! – ucieszyła się Sylwia. – 
Mam twoje wszystkie płyty! I tak 
sobie przyjemnie rozmawiali, aż w 
końcu Janek doszedł do wniosku, że 
właściwie mógłby wystąpić na 

Zadania dla czterolatków: 
KP3, K 59, Kącik Artystyczny, K 23- dla tych co mają 
książeczki w domach. 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/
Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf-z tego linku 
proszę wydrukować tylko kartę nr. 59- link ten dotyczy osób, 
które nie odebrały podręczników. 
Dla naszych trzylatków, polecam kolorowanki o tematyce 
zwierzęcej- 
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/
zwierzetak/. Proszę dać im do wyboru.

https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/zwierzetak/
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Dzień- noc Zabawa plastyczna „Gazetowe 
stworki”. Dzieci zgniatają z gazet 
kule różnej wielkości. Z pomocą 
mamy lub taty przewlekają przez 
środki kul sznurek, łącząc je w 
dowolne kompozycje. Próbują 
nazwać powstałe stworki. Chętne 
dzieci mogą dodatkowo pomalować 
kule lub ozdobić je różnorodnym 
materiałem plastycznym, bardzo 
Państwa proszę o wykorzystywanie 
materiałów, które macie Państwo w 
waszych domach.                            

Zabawa „Wyklaszcz nazwę”.  Proszę, aby mama, lub tata 
podali jakieś słowo, np. żaba, pisanka, zajączek itp. 
Zadaniem dziecka jest wyklaskanie jego nazwy zgodnie z 
podziałem na sylaby przy jej jednoczesnym wypowiadaniu. 
Ćwiczenie analizy i syntezy wyrazów. Ja w przedszkolu z 
dziećmi dodatkowo liczyłam sylaby, i prosiłam aby 
powiedziały na głos, pełnym zdaniem ile było sylab- gorącą 
zachęcam do wykonania tego zadania.  Zadanie jest dla 
cztero i trzylatków. 
KP 2, K 50 ta karta pracy dotyczy trzylatków którzy odebrali 
podręczniki. 
https://akademia.pwn.pl/view/
d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/
Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf- z tego linku 
proszę wydrukować kartę nr 50, jest to dla tych, którzy nie 
mają podręczników w domu
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Niebo nocą. Gorąco zachęcam do wykonania pracy 
plastycznej, polegającej na : 
zamalowaniu kartki z bloku A3/ a4 
kolorem granatowym, a następnie 
ułożenie na tej kartce gwiazdozbioru 
Wielkiego Wozu z wcześniej 
powycinanych przez dziecko 
gwiazdek- zadanie dla cztero i 
trzylatków. 
Oczywiście wykonujcie zadania w 
ramach możliwości czasowy.

KP 3, K 60 dotyczy to czterolatków, którzy odebrali 
podręczniki. 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/
Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf-z tego linku 
proszę wydrukować tylko kartę nr. 60- link ten dotyczy osób, 
które nie odebrały podręczników. 
Zadanie dla trzylatków ćwiczenia z grafomotoryki, które 
znajdziecie Państwo na eduzawaby. 
KP2, K 51 dla trzylatków, którzy mają podręczniki w domu. 
https://akademia.pwn.pl/view/
d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/
Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf- z tego linku 
proszę wydrukować kartę nr 51, jest to dla tych, którzy nie 
mają podręczników w domu. 
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WIELKANOC ( dzień 
wolny od zajęć 
edukacyjnych).

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-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf


Wszystkie zadania wykonujcie pomału, uwzględniając możliwości czasowe.  

           Sporządziła: mgr Małgorzata Głuszko 


