
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  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 TEMAT TREŚCI KARTY PRACY, LINKI 

30.03.2020 Wielkanocne 
zwyczaje. 

Bajeczka wielkanocna. 
 Wiosenne słońce tak długo 
łaskotało promykami gałązki 
wierzby, aż zaspane 
wierzbowe Kotki zaczęły 
wychylać się z pączków. – 
Jeszcze chwilę – mruczały 
wierzbowe Kotki. – Daj nam 
jeszcze pospać, dlaczego już 
musimy wstawać? A słońce 
suszyło im futerka, czesało 
grzywki i mówiło: – Tak to już 
jest, że musicie być pierwsze, 
bo za parę dni Wielkanoc, a ja 
mam jeszcze tyle roboty. Gdy 
na gałązkach siedziało już całe 
stadko puszystych Kotek, 
Słońce powędrowało dalej. 
Postukało złotym palcem w 
skorupkę jajka – puk, puk! I 

Kącik artystyczny, K.22- ta karta dotyczy czterolatków. 
Kącik artystyczny K. 13- ta karta dotyczy trzylatków. 
 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wielkanoc/- w tym linku 
znajdziecie Państwo karty pracy z grafomotoryki o tematyce Świąt 
Wielkanocnych, są to zadania dla chętnych, zachęcam do ich wykonywania, 
ponieważ dzieciaki w ten sposób wyćwiczą sobie rączkę. 
 

 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wielkanoc/


przygrzewało mocno. – Stuk, 
stuk! – zastukało coś w środku 
jajka i po chwili z pękniętej 
skorupki wygramolił się 
malutki Kurczaczek. Słońce 
wysuszyło mu piórka, na 
głowie uczesało mały czubek i 
przewiązało czerwoną 
kokardką. – Najwyższy czas – 
powiedziało. – To dopiero 
byłby wstyd, gdyby Kurczątko 
nie zdążyło na Wielkanoc. 
Teraz Słońce zaczęło się 
rozglądać dookoła po łące, 
przeczesało promykami świeżą 
trawę, aż w bruździe pod 
lasem znalazło śpiącego 
Zajączka. Złapało go za uszy i 
wyciągnęło na łąkę. – Co się 
stało, co się stało? – Zajączek 
przecierał łapką oczy. – Już 
czas, Wielkanoc za pasem – 
odpowiedziało Słońce – a co to 
by były za święta bez 
wielkanocnego Zajączka? 
Popilnuj Kurczaczka, jest 
jeszcze bardzo malutki, a ja 
pójdę obudzić jeszcze kogoś. – 
Kogo? Kogo? – dopytywał się 
Zajączek, kicając po łące. – 
Kogo? Kogo? – popiskiwało 
Kurczątko, starając się nie 
zgubić w trawie. – Kogo? 



Kogo? – szumiały rozbudzone 
wierzbowe Kotki. I wtedy 
Słońce przyprowadziło do nich 
małego Baranka ze złotym 
dzwoneczkiem na szyi. – To już 
święta, święta – szumiały 
wierzbowe Kotki, a Słońce 
głaskało wszystkich 
promykami, nucąc taką 
piosenkę: –                                                                                        
W wielkanocny poranek                                                                     
dzwoni dzwonkiem baranek,                                                                     
a Kurczątko z Zajączkiem                                                                    
podskakuje na łące.                                                               
Wielkanocne Kotki,                                                                                 
robiąc miny słodkie,                                                                                     
już wyjrzały z pączka,                                                                                      
siedzą na gałązkach,                                                                                 
kiedy będzie Wielkanoc,                                                                       
wierzbę pytają.                                                                                                   
Agnieszka Galica 

31.03.2020 Palmy 
wielkanocne. 

Jeżeli macie Państwo 
taką możliwość i 
materiały z których 
można byłoby zrobić 
palmy, to bardzo Was do 
tego zachęcam i życzę 
udanej zabawy. 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/wielkanoc/- 
link do prac kodowanych, według wzoru należy wypełnić 
odpowiednim kolorem, mogą to być farbki, kredki, plastelina, oraz 
bibuła. W tej zakładce jest wiele kart, proszę w miarę możliwości 
wydrukować te, które dzieciaki sobie wybiorą. 

01.04.2020 Dlaczego baba 
rośnie? 

 KP 3 karta 57 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf- 
z tego linku proszę pobrać kartę 57 
https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/wielkanoc/
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37794/track_15.mp3


29e8ac6adb43/37794/track_15.mp3 link do piosenki, proszę aby 
dzieci bynajmniej posłuchały, a chętni mogą się jej nauczyć, jest to 
piosenka dla czterolatków jak i dla trzylatków 

02.04.2020 Liczymy pisanki. Policzanka o pisankach 
Wskakują pisanki 
W świąteczny koszyczek, 
A ja stoję obok i pisanki 
liczę. 
Pierwsza jest różowa, 
druga ma paseczki, 
trzecia jest zielona w 
czerwone kropeczki, 
czwarta cała w kwiatki, 
piąta w ładny szlaczek, a 
z szóstej przed chwilą 
wykluł się kurczaczek. 

https://akademia.pwn.pl/view/c18e6076-7df6-44d9-acea-
8f58e3067b81/37749/NOWA_TRAMPOLINA_3-
latka_karty_pracy_Wesole_pisanki_tydz29.pdf - karty pracy dla 
trzylatków z zeszytu ćwiczeń Nowa Trampolina. 
KP 3, k 58 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf- 
z tego linku proszę wydrukować kartę nr 58, jest to zadanie na 
spostrzegawczość, wyodrębnienie elementów z tła, ćwiczenie w 
liczeniu, ustalanie liczebności zbiorów. 

03.04.2020 Zajączek przynosi 
niespodziankę. 

Zadanie na dziś z 
materiałów dostępnych w 
Waszych domach proszę 
aby dzieciaki wykonały 
kartkę Wielkanocną ( 
oczywiście rodzice mogą 
pomagać). Jeżeli starczy 
Wam czasu a dzieciaki 
będą miały ochotę 
jeszcze trochę 
popracować możecie 
również wykonać zająca 
wielkanocnego z tutki po 
papierze toaletowym- 
udanej zabawy 

 

Wszystkie zadania wykonujcie pomału, uwzględniając możliwości czasowe.  

https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37794/track_15.mp3
https://akademia.pwn.pl/view/c18e6076-7df6-44d9-acea-8f58e3067b81/37749/NOWA_TRAMPOLINA_3-latka_karty_pracy_Wesole_pisanki_tydz29.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/c18e6076-7df6-44d9-acea-8f58e3067b81/37749/NOWA_TRAMPOLINA_3-latka_karty_pracy_Wesole_pisanki_tydz29.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/c18e6076-7df6-44d9-acea-8f58e3067b81/37749/NOWA_TRAMPOLINA_3-latka_karty_pracy_Wesole_pisanki_tydz29.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-d7adcfd80e35/37340/Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf


 


