
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
20.04 do 24.04. 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



20.04.2020 
Poniedziałek

Mała kropla 
wody.

1. Zabawa  polegająca na ćwiczeniu  
oddechowym „Balonik”. Mamo/ Tato 
nadmuchajcie proszę balon (jeżeli nie 
posiadacie w domu balonów, to możecie 
go zastąpić piórkiem, kawałkiem bibuły, 
świetne będą również bańki mydlane). 
Zabawa polega na tym abyście utrzymali 
balon jak najdłużej w powietrzu, jeżeli 
przedszkolak ma rodzeństwo możecie się 
pobawić wszyscy razem. Stańcie w kole 
podrzućcie balon do góry, i udanej 
zabawy! W trakcie wykonywanie tego 
ćwiczenia reguluje się faza wdechu i 
wydechu. 
2. Zapewne macie w domu kolorowanki, 
dajcie je swojemu dziecku do 
pokolorowania, a następnie potnijcie je na 
pięć części, zadaniem maluchów będzie 
złożenie obrazka w całość, oraz 
przyklejenie go na czystą kartkę papieru. 
Po skończeniu zadania, poproście swoje 
pociechy, aby opowiedziały Wam co widzą 
na tym obrazku. Dzięki temu ćwiczeniu 
dzieci rozwijają percepcję wzrokową, 
wdrażają się do opowiadania własnymi 
słowami treści obrazka, z zachowaniem 
poprawności gramatycznej. PAMIĘTAJCIE 
ABY DZIECI UCZYŁY SIĘ ODPOWIADANIA 
CAŁYMI ZDANIAMI! 
3. Drodzy Rodzice, dzisiejszy temat to 
Mała kropla wody, przeprowadźcie z 
dziećmi rozmowę na temat wody będzie 
to wprowadzenie do całego tematu. Oto 
kilka przykładowych pytań jakie możecie 
zadać dzieciom na temat wody: 
- Czy woda jest potrzebna? 
- Do czego jest ona potrzebna? 
- Co się stanie gdy jej zabraknie? 

W ramach rozluźnienia i ćwiczenia rączek, możecie 
dać dzieciakom plastelinę, niech ulepią kałuże, 
kropelki wody.



21.04.2020 
Wtorek

Gałgankowe 
Królestwo.

 GAŁGANKOWE KRÓLESTWO.                                                           
1 ] W pewnym państwie, gdzieś za 
wzgórzem, zamek stoi z wieżą w chmurze.                                                                                  
[ 2 ] Król tam rządzi gałgankowy, co swój 
kodeks ma surowy! Kocha ptaki, kwiaty, 
dzieci, lecz nie lubi, gdy ktoś śmieci!             
[ 3 ] Gdy się woda zbytnio leje, król ze 
złości zielenieje! Gdy ktoś zrywa piękne 
kwiaty, rwie na sobie wszystkie szaty!                       
[ 4 ] Każdy króla tutaj słucha i nastawia 
pilnie ucha. Już nie słychać krzyków, 
złości, bo królestwo lśni w czystości.                     
[ 5 ] Gałgankowy lud świętuje, ze swym 
królem wiwatuje! Bo Królestwo 
Gałgankowe obyczaje ma wzorowe!                     
Barbara Rokicka 
Przeczytajcie proszę dzieciom wiersz 
Gałgankowe Królestwo. Wyjaśnijcie 
dzieciom słowa występujące w wierszu 
m.in. gałganek, szaty, wiwatować. 
następnie zadajcie pytania dotyczące 
wiersza oto kilka z nich: 
- Jaki był król, który rządził królestwem? 
- Czego nie lubił król?  
- Kiedy się złościł? 
- Czy mieszkańcy królestwa słuchali 
swojego króla? 
- Dlaczego mieszkańcy królestwa 
świętowali? 
Zadanie dla chętnych. Jeżeli macie w 
domu: tkaniny o zróżnicowanej fakturze i 
barwie, włóczki, guziki, koraliki, tasiemki, 
klej, rurki po papierowych ręcznikach, 
możecie stworzyć z dzieckiem kukiełkę, 
na podstawie wiersza Gałgankowe 
Królestwo.

W wolnej chwili narysujcie dzieciakom figury 
geometryczne, 2 kwadraty. 3 prostokąty, 4 trójkąty. 
Zadaniem dzieci jest powycinanie tych figur, 
posegregowanie ich według kształtu, Policzenie 
każdego zbioru i odpowiedzenie na pytanie: 
- Których figur geometrycznych jest najwięcej?



22.04.2020 
Środa

Dbam o 
zdrowie.

Czym się myje zęby?                                                                       
Czym się myje zęby? Pastą i szczoteczką. 
Czym się myje szyję? Mydłem i gąbeczką. 
Po co się myjemy? Czy ktoś mi odpowie? 
Myjemy się po to, żeby dbać o zdrowie.                           
Maciejka Mazan 
Rozmowa inspirowana wierszem.  Poniżej 
kilka przykładowych pytań, które możecie 
zadać dzieciom po przeczytaniu wiersza. 
- Jakich przedmiotów używamy do mycia 
zębów, szyi, rąk?                 − Dlaczego się 
myjemy?                                                                      
− Jak jeszcze możemy dbać o swoje 
zdrowie?                                           − Kto 
nam pomaga dbać o zdrowie? 
Zadanie na dziś to nuka wiersza na 
pamieć.



23.04.2020 
Czwartek

Chłopcy i 
dziewczynki, 

jedzcie 
witaminki.

 „Savoir-vivre przedszkolaka”. Zabawa 
dydaktyczna „Sklep spożywczy” – 
grupowanie przedmiotów zgodnie z 
podanymi kryteriami, przeliczanie. 
Wszystkie potrzebne rzeczy znajdziecie w 
swoich kuchniach. Do wykonania tego 
zadania potrzebne będą Owoce, warzywa, 
chleb, mleko, jogurty, czekolada, cukierki 
( artykuły spożywcze). 
Zadaniem dzieci jest posegregowanie 
według kryteriów: warzywa, owoce itp. 
następnie przeliczanie zbiorów i 
odpowiedzenie na pytanie, których 
artykułów spożywczych jest najwięcej? 
Zaproście swoje pociechy do kuchni i 
wspólnie razem przygotujcie zdrową 
sałatkę owocową, z owoców, które 
posiadacie w domu lub z owoców, które 
najbardziej lubicie, uświadamianie 
dzieciom jak bardzo ważne są witaminy w 
naszym życiu jest istotną informacją, dla 
naszych dzieciaków oraz zachęcanie ich  w 
ten sposób do wprowadzania zdrowych 
nawyków żywieniowych. Przed 
wykonaniem tego zadania omówcie 
poszczególne zasady: 
x umycie rąk                                                                     
x włożenie strojów ochronnych                                              
x podział zadań                                                                        
x mycie owoców                                                                 
x obieranie owoców z pomocą mamy lub 
taty                                                                              
x krojenie owoców                                                    
x wymieszanie sałatki.

Dziś popracujemy w naszych ćwiczeniach do 
wykonania czterolatki mają kartę pracy z KP3 K nr 
63- to dla tych których posiadają podręczniki w 
domach.  
Poniżej podaję link do wydrukowania karty pracy: 
https://akademia.pwn.pl/view/b88b6fcf-4349-4f6b-
b215-8f8924cc714d/37885/
NT4_Dbamy_o_zdrowie_tydzien_32.pdf- dziś drukujemy 
tylko kartę nr 63. 
Dla moich trzylatków KP 2 K. 54 dla tych których 
posiadają podręczniki w domach. 
Poniżej link do kart pracy dla tych, którzy nie mają 
podręczników. 
https://akademia.pwn.pl/view/c941380d-
f99b-40f8-99cb-d04a3faa1786/37891/
NT3_Kolorowe_witaminy_tydzien_32.pdf tylko karta nr 
54. 

https://akademia.pwn.pl/view/b88b6fcf-4349-4f6b-b215-8f8924cc714d/37885/NT4_Dbamy_o_zdrowie_tydzien_32.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/c941380d-f99b-40f8-99cb-d04a3faa1786/37891/NT3_Kolorowe_witaminy_tydzien_32.pdf


24.04.2020 
Piątek

Piękny uśmiech 
mam, bo o zęby 

dbam.

Zabierzcie swoje dzieci rano do kuchni i 
wspólnie razem przygotujcie kolorowe 
kanapki na śniadanie. Przed 
wykonaniem kanapek, wyłóżcie 
wszystkie produkty na stole i poproście 
dzieci aby je nazwały. 
Po pysznym i zdrowym śniadaniu 
zabieramy się do pracy, na dziś zagadki 
oto kilka z nich: 
. Rozwiązywanie zagadek.                          
Prezentacja przedmiotu, którego 
dotyczyła zagadka.  Do wykonania tego 
zadania potrzebne będą Szczoteczka do 
zębów, kubek na szczoteczki, pasta do 
zębów.                                                         
1.Kładziesz na nią pastę, żeby umyć zęby, 
a gdy już umyjesz, wraca do kubeczka. 
Stoi na półeczce lub na umywalce. Pewnie 
już zgadujesz, że to jest… (szczoteczka do 
zębów)       2. W domu mamy różne kubki. 
W kuchni weźmiesz je z półeczki. A ten 
kubek z umywalki to jest kubek na… 
(szczoteczki)  
3.Są pasty do butów, pasty do podłogi, 
pasty, które garnki czyszczą bardzo ładnie. 
I jest pasta w tubce, co stoi w łazience. 
Co myje ta pasta? Czy ktoś to odgadnie? 
(pasta do zębów) Maciejka Mazan                                                         
Rozmowa na temat prezentowanych 
przedmiotów.                                                
Przykładowe pytania:                                               
− Do czego służą te przedmioty?                               
− Jak często powinno się ich używać?                       
− Kto mył zęby dzisiaj rano?                              
Zapewne już to robiliście, ale ćwiczeń 
nigdy za wiele, teraz zróbcie pokaz 
prawidłowego szczotkowania zębów oraz 

Dziś do wykonania ćwiczenia graficzne: KP3, K 64. 
https://akademia.pwn.pl/view/b88b6fcf-4349-4f6b-
b215-8f8924cc714d/37885/
NT4_Dbamy_o_zdrowie_tydzien_32.pdf- link dla tych 
przedszkolaków, którzy nie mają podręczników w domu.- 
drukujemy tylko kartę 64 
Dla trzylatków: KP 2, k.55 
https://akademia.pwn.pl/view/c941380d-
f99b-40f8-99cb-d04a3faa1786/37891/
NT3_Kolorowe_witaminy_tydzien_32.pdf- tylko karta 55, 
dzieci, które nie mają podręczników, muszą narysować 
owoce i warzywa, w tym zadaniu.

https://akademia.pwn.pl/view/b88b6fcf-4349-4f6b-b215-8f8924cc714d/37885/NT4_Dbamy_o_zdrowie_tydzien_32.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/c941380d-f99b-40f8-99cb-d04a3faa1786/37891/NT3_Kolorowe_witaminy_tydzien_32.pdf


Wszystkie zadania wykonujcie pomału, uwzględniając możliwości czasowe.  

           Sporządziła: mgr Małgorzata Głuszko 


