
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 04.05 
do 08.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 
z podstawą programową zawartą w naszych przewodnikach Nowa Trampolina 

na rok przedszkolny 2019/2020.  

Data 
realizacji

Temat Treści Nr kart pracy, 
linki



04.05 
Poniedziałek

Warszawa – 
stolica Polski

1. Dzisiejszy dzień proponuję rozpocząć od ćwiczenia 
kształtującego mięśnie szyi „Leci śnieżka”. Poproście dziecko by 

stanęło w lekkim rozkroku i trzymając ręce na biodrach przechylali 
głowę raz do jednego, raz do drugiego ramienia. 

2. W dniu dzisiejszym zachęcam do przeczytania swoim pociechom 
legendy Marty Berowskiej o warszawskiej Syrence. Przypomnijcie 
dzieciom, jak nazywa się miasto, które jest stolicą naszego kraju. 

„Syrena” 
Dawno, dawno temu, w puszczy szumiącej na wysokim wiślanym 

brzegu, stała wieś rybacka. Mieszkali w niej dobrzy, pracowici 
ludzie. Trudnili się wyrębem drzew i łowieniem ryb. (...)W 

głębinach Wisły, która rozlewała tu szeroko swe wody, mieszkała 
syrena. Tak naprawdę nikt nigdy jej nie widział. Czasami zdarzało 

się, że rybacy, wracając wieczorami z połowów, słyszeli jej 
niezwykły śpiew. (...)Pewnego razu trzej rybacy spotkali się przed 
chatą mądrego pustelnika. Usiedli razem z nim na zwalonym pniu i 
zaczęli się naradzać, jak by tu ową syrenę zwabić, żeby ją obejrzeć, 

a może nawet i złapać. 
– Trzeba by wypłynąć nocą na rzekę i ukryć łódź w trzcinach – 

powiedział Mateusz. 
– I trzeba zapalić łuczywo. W ciemności niczego nie zobaczymy – 

powiedział Szymon. (...) 
– Złapiemy ją i zawieziemy księciu, a za to dostaniemy mieszek 

pełen złota – dodał Szymon.(...)  
Kiedy nadeszła jasna noc, zaczaili się wraz z pustelnikiem na łodzi, 

przy brzegu, z mocną siecią. Nie czekali zbyt długo. Syrena 
wypłynęła z wiślanych fal, usiadła na piasku i zaczęła śpiewać. 
Zauroczeni pięknem jej głosu rybacy nie śmieli się poruszyć, by 
zarzucić na nią sieci. W końcu pustelnik wyjął z kieszeni grudkę 

wosku, dał każdemu po kawałeczku i powiedział: 

Dziś zachęcam do liczenia na 
palcach, do zabawy 

rozwijającej 
spostrzegawczość, percepcję 
wzrokową i słuchową oraz 

umiejętności liczenia i 
rozumowania. 

https://akademia.pwn.pl/view/
e99b8156-b925-4fb4-

b6d8c4a9d28efcba/37951/
Zabawy_matematyczne_Liczy

my_na_palcach.pdf 

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8c4a9d28efcba/37951/Zabawy_matematyczne_Liczymy_na_palcach.pdf


05.05 Wtorek Kto mieszka na 
wiejskim 

podwórku?

1. Dzisiejszy dzień proponuję zacząć od ćwiczenia dużych grup 
mięśniowych „Wspinaczka górska”. Dziecko ruchami 

naprzemiennymi (prawa ręka i lewa noga w górę, lewa ręka i prawa 
noga w górę) naśladuje wspinanie się po górach.  

2. W dniu dzisiejszym zachęcam do przeczytania dzieciom 
opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Z wizytą na wsi”. 

Anulka pojechała z mamą i tatą na wieś, żeby odwiedzić babcię i 
dziadka. Mieszka tam też kuzyn Anulki Jarek, który chodzi już do 

szkoły.  
– Choć, Anulko, pokażę ci nasze prosiaczki – powiedział Jarek.  

– Mamy ich aż dwanaście! Wziął dziewczynkę za rękę. A za nimi, 
hop, hop, hop, podskakiwał szczeniaczek Miłek i piskliwie 

poszczekiwał: hau, hau, hau. Po drodze zatrzymali się przy kurniku 
i Jarek dał Anulce ziarna, żeby wysypała kurom. Ko, ko, ko gdakały 

zadowolone i 
 pazurkami drapały ziemię, jakby tam były schowane jakieś 

smakołyki. A kogut: kukuryku, kukuryku, piał tak głośno, że aż cała 
okolica go słyszała. 

– Kwoka z kurczętami dostaną od babci specjalne jedzenie, tak, tak 
– tłumaczył Jarek. Drzwi do chlewa, w którym mieszkały świnki, 

były bardzo ciężkie, więc Anulka pomagała Jarkowi je otworzyć. A 
w środku? Co tam było pochrząkiwania i chrumkania: chrum, 

chrum, chrum. Mama świnka właśnie karmiła swoje prosięta. Jakie 
były śliczne! 

– Wychodzimy – szepnął Jarek.  
– Żeby świnek nie denerwować. A potem poszli do obory. Anulka 

dobrze wie, że w oborze mieszkają krowy. Krowa Mela na ich 
widok zamuczała muuu, odganiając ogonem muchy. 

– Jak myślisz, co ona mówi? – zapytała dziewczynka. 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, 
k. 67. (karty pracy 

czterolatka) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 
(ćw. 1, s. 18) – rozwijanie 

spostrzegawczości wzrokowej 
poprzez łączenie w pary 

takich samych krów, liczenie 
par i rysowanie takiej samej 
liczby kresek. (karty pracy 

pięciolatki) 

Wykonanie owieczki z KA (k. 
24). Dzieci wypychają 

szablon i składają według 
wzoru. Następnie owijają 

składankę kawałkami włóczki. 
(zadanie pięciolatki)



06.05 Środa Skąd się bierze 
mleko?

1. Dzisiejszy dzień proponuję rozpocząć ćwiczeniem 
uspokajającym. Poproście Waszą pociechę by położyła się na 
plecach  i unosiła wyprostowaną raz jedną, raz drugą nogę.  

2. Kolejna propozycja to wspólne przygotowanie jogurtu 
bananowego (bądź też inny owoc). Poproście dzieci by pokroiły 

banany/inne owoce na małe kawałeczki i niech zaleją je jogurtem. 
Następnie dokładnie wymieszają wszystko w miseczkach. W ten 

sposób uzyskają naturalny jogurt bananowy/ owocowy. 
Przypomnijcie  dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny. 

  
3. Kolejna propozycja to - zabawa słowna polegająca na dzieleniu 
wyrazów na sylaby z równoczesnym klaskaniem: kro-wa, ku-ra, 

kacz-ka, mle-ko. Zabawa ma na celu rozwijanie percepcji słuchowej 
i słuchu fonematycznego.

Wykonanie ćwiczenia KP2, k. 
57. Dzieci łączą linią produkty 

ze zwierzętami, od których 
one pochodzą. (Karty pracy 

trzylatka) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 
(ćw. 2, s. 19) – rozwijanie 

logicznego myślenia i 
sprawdzanie wiedzy na temat 
pracy na wsi poprzez łączenie 
zdjęć produktów z elementami 

ilustracji: nabiał – krowa, 
dżem – sad, włóczka – owca 

itd. (zadanie pięciolatki) 



07.05 Czwartek Czarna krowa w 
kropki bordo.

1. Zachęcam do przeczytania swym pociechom wiersza Natalii 
Usenko „Czarna krowa”. 

Czarna krowa w kropki bordo wędrowała drogą .  
Z przodu miała wielką głowę, z tyłu miała ogon! 

Przystanęła nad kałużą, pochyliła głowę –  
Jedno oko miała żółte, drugie fioletowe!  

Rozpostarła wielkie skrzydła (miała je na grzbiecie),  
Pofrunęła między chmury, wrzeszcząc „ECIE PECIE!!!”  

Z najwyższego czubka drzewa skakała na głowę, 
Zlizywała prosto z nieba chmury waniliowe . . .  
Tylko niech mi nikt nie mówi, że krowa nie lata,  

Bo się wszystko może zdarzyć w samym środku lata! 

2. Zachęcam do rozmowy na temat wysłuchanego wiersza. Niech 
dzieci spróbują wskazać w nim elementy humorystyczne. Jak 
wyglądała krowa, o której mowa jest w wierszu? (Pokażcie 

dzieciom, jak wygląda kolor bordo). Jakiego koloru miała oczy? Co 
miała na grzbiecie? Co krowa robiła na czubku drzewa? Jaki smak 
miały chmury? Jakie imię nadalibyście takiej krowie? Jakie odgłosy 

mogłaby wydawać taka bajkowa krowa?  

3. Kolejna propozycja to zabawa ruchowa ćwicząca duże grupy 
mięśniowe „Pływanie”. Poproście dziecko by leżąc przodem, z 

ugiętymi w kolanach nogami, głową i rękoma uniesionymi- ruchem 
naśladowały czynności pływania. Niech poruszają nogami do 

przodu i do tyłu, rękoma zataczają półkola.

Wykonanie ćwiczenia w KP4 
(ćw. 1, s. 20) – kolorowanie 

lub wyklejanie szablonu litery, 
np. kawałkami bibuły, 

rysowanie litery palcem na 
kartce i w powietrzu. (karty 

pracy pięciolatki) 



Drodzy Państwo, ten trudny czas wykorzystajcie na to aby Wasze dzieci stawały się coraz bardziej samodzielne. 

08.05 Piątek Zwierzęta dorosłe 
i ich dzieci.

1. Dzisiejszy dzień proponuję rozpocząć od zabawy manualnej 
„Smarowanie kromki masłem”. Niech dzieci samodzielnie, 

plastikowymi nożykami, smarują kromki chleba masłem. (Można je 
wykorzystać do zrobienia kanapek na śniadanie).  

2. Kolejna propozycja to zabawa słowna. Poproście dzieci by 
szukały określeń, którymi można opisać dowolne młode zwierzęta 
hodowlane, np.: owieczkę (puszysta, miękka, biała...), kurczątko 
(żółte, malutkie, śmieszne...). Zabawa ma na celu wzbogacanie 

słownictwa. 

Praca plastyczno-techniczna 
„Owieczka” – KA, k. 16.  
Dzieci wyjmują wszystkie 
elementy karty i sklejają je 
według wzoru. Brzuszek 

owieczki wyklejają 
kawałkami waty. (zadanie 

trzylatki) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 
(ćw. 2, s. 21) – rozwijanie 
słuchu fonematycznego i 

sprawności grafomotorycznej 
poprzez kolorowanie 

rysunków, których nazwy 
rozpoczynają się na: KA, KO, 
KU. (karty pracy pięciolatki) 

Plansze edukacyjne – 
zwierzęta gospodarskie i ich 

dzieci: https://
www.facebook.com/

107036274320228/posts/
119054149785107/ 

https://www.facebook.com/107036274320228/posts/119054149785107/


Gorąco zachęcam do korzystania ze stron internetowych: 

https://www.facebook.com/619794771866863/videos/261744494875161/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARDH4oJXJn2w0KKuAE9n8maycnbTrJY5K7_hfBVx9zPu-YUPjzEAPG3mTdiGGY3PtXAAB5iRNDQVIB3q 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119376753070476&id=101905058150979 

https://www.facebook.com/kinderkinesiologie/videos/1363217783881059/ 

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37954/Zabawy_grafomotoryczne_dla_5-latkow_smok.pdf 

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37953/Zabawy_grafomotoryczne_dla_4-latkow_balony.pdf 

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37952/Zabawy_grafomotoryczne_dla_3-latkow_lodka.pdf 

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37948/Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf 

Wszystkie te zadania wykonujcie pomału i ramach możliwości czasowy. Pozdrawiam serdecznie ;-) 

https://www.facebook.com/619794771866863/videos/261744494875161/?__tn__=%252Cd%252CP-R&eid=ARDH4oJXJn2w0KKuAE9n8maycnbTrJY5K7_hfBVx9zPu-YUPjzEAPG3mTdiGGY3PtXAAB5iRNDQVIB3q
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=119376753070476&id=101905058150979
https://www.facebook.com/kinderkinesiologie/videos/1363217783881059/
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37954/Zabawy_grafomotoryczne_dla_5-latkow_smok.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37953/Zabawy_grafomotoryczne_dla_4-latkow_balony.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37952/Zabawy_grafomotoryczne_dla_3-latkow_lodka.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37948/Zabawy_matematyczne_Spostrzegawczosc.pdf

