
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
15.06 do 19.06. 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



15.06.2020 
Poniedziałek

Bezpieczne wakacje z 
Trampolinkiem.

Trampolinek jedzie na wakacje.                                                            
Przyszło Lato do przedszkola, bo już na wakacje pora, puka 
w okno, puka w drzwi, Trampolinku, otwórz mi. – Hej, hop, 
naprawdę odwiedziło nas Lato – ucieszył się Trampolinek, 
otwierając drzwi. Lato weszło do środka. Ach, ach! 
Zapachniało akacją i lodami jagodowymi. – Dokąd się 
wybierasz na wakacje? – zapytało Lato. – Nad morze! – 
odpowiedział Trampolinek. – Pojadę pociągiem. – Czy jesteś 
już spakowany? – Jeszcze nie, bo nie wiem, co zabrać. Mam 
kocyk i piłkę plażową. Wtedy Lato zaśpiewało: Trampolinku, 
przyjacielu, spakuj czapkę lub kapelusz, kąpielówek cztery 
pary i od słońca okulary. Trampki, klapki i sandały, i kalosze 
też, mój mały. Jakieś bluzki, swetry, spodnie, i nieważne, 
czy są modne. Możesz wierzyć moim słowom: kurtkę weź 
przeciwdeszczową. Z filtrem krem do opalania – przecież 
trzeba się ochraniać. Zastanówmy się chwileczkę: zabierz 
pastę i szczoteczkę, mydło, grzebyk oraz ręcznik. I co 
jeszcze? I nic więcej. Gdy tak Lato śpiewało, wszystkie 
rzeczy wyskakiwały z szuflad i szafy i tańczyły w powietrzu 
jak motyle, a potem ustawiły się w rządku. Zabawki 
pomagały Trampolinkowi w pakowaniu. A pluszowy Zajączek 
podał mu mały woreczek. – To na skarby – szepnął w 
tajemnicy. – Jakie skarby? – Trampolinek zrobił wielkie oczy. 
– No wiesz, muszelki, kamyki, bursztyny… Lato pokiwało 
głową z uśmiechem, bo na wakacjach można znaleźć 
mnóstwo skarbów. Potem włożyło słomkowy kapelusz i 
pojechało zawiadamiać innych, że już pora na wakacje. A 
jak podróżowało? Może balonem, a może pociągiem, a może 
rowerem, a może samolotem, a może pieszo. Pewnie 
wszystkim po trochu.                                                                                                              
Urszula Piotrowska 

Rozmowa na temat treści opowiadania. Przykładowe 
pytania:                 − Dokąd wybierał się Trampolinek?                                                                   
− W jakiej porze roku mamy wakacje? Ile mamy pór roku?                              
− Jaka pogoda jest latem?                                                                                       
− Co trzeba wziąć na wakacje?                                                                              
− Jak powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie 

KA, k 29- to zadanie jest dla 
grupy czterolatków.



16.06.2020 
Wtorek

Niebezpieczne 
wysypiska.

x Ćwiczenia usprawniające język „Słoń” – wyciąganie języka 
niczym trąby jak najdalej w stronę nosa. Usprawnianie 
narządów mowy. 
- „Kolorowy stworek”. Proszę zróbcie ze swoimi dziećmi 
kleksa na kartce , poczekajcie aż wyschnie, potem dzieci  
tworzą za pomocą kredek kolorowego stworka. Rozwijanie 
wyobraźni. 

Rozmowa na temat wysypisk śmieci. Wyjaśńjcie swoim 
pociechom pojęcie Wysypisko śmieci.. Uwrażliwienie dzieci 
na istnienie nielegalnych wysypisk. Przypomnienie zasad 
postępowania w sytuacji zagrożenia i telefonu alarmowego 
112. 

Mama gromadzi Na dużej tacy  kilka warstw serwetek i 
wyjaśnia, że to będzie łąka. W poprzek łąki rysuje 
flamastrem symboliczną rzekę, a wokół niej plamy z 
atramentu, czyli nielegalne wysypisko. Następnie wywołuje 
deszcz, rozpylając wodę ze spryskiwacza na znajdujące się 
na łące wysypisko (aby powstał oczekiwany efekt, deszcz 
powinien być spory). Mama/ tata podnosi ostrożnie kolejne 
warstwy serwetek i pokazuje dziecku rezultat – atrament 
przesączył się przez wszystkie warstwy serwetek, nacieki 
dotarły do rzeki, brudząc ją. Łąka została dogłębnie 
zanieczyszczona nawet w miejscach odległych od kleksa. 
Wniosek: deszcz wypłukuje z dzikich wysypisk rozmaite 
zanieczyszczenia i toksyny, które rozpuszczone w wodzie 
przedostają się w głąb gleby i do wód gruntowych, 
zatruwając je. 

Praca plastyczna „Wesołe kleksiki”. Dziecko składa kartkę 
A4 na pół. mama. za pomocą kroplomierza nanosi na jedną 
stronę kartki (wewnątrz złożenia) dużą kroplę atramentu. 
Dziecko ponownie składa kartkę i mocno pocierają dłonią po 
jej wierzchniej stronie. Rozkładają kartkę i sprawdzają 
wzór, jaki udało im się stworzyć. Nadają swojej pracy nazwę 
i pozostawiają ją do wyschnięcia. 



17.06.2020 
Środa

Co zabierzemy na 
wakacje?.

Ćwiczenia artykulacyjne „Rozmowa przez telefon”. Dziecko 
w parze ze swoją siostrą, bratem siedzą naprzeciwko siebie 
i naśladują rozmowę telefoniczną. Mama zwraca uwagę na 
konieczność przestrzegania zasad prowadzenia kulturalnej 
rozmowy (przedstawienie się, stosowanie form 
grzecznościowych, zaczynanie i kończenie rozmowy, np. 
dzień dobry, do widzenia). Rozwijanie umiejętności 
słuchania się nawzajem. 

Pomoce: dwie duże obręcze, różne przedmioty (książka, 
gazety, butelka z wodą mineralną, sweter, spodnie, ręcznik, 
mydło, pędzel, czapeczka z daszkiem), tamburyn, ilustracje 
różnych środków transportu (pociąg, samochód, samolot). 

1. Mama rozmawia z dzieckiem na temat sposobu 
przygotowania się do podróży. Pyta, o czym należy 
pamiętać, wybierając się na wakacje. Przypomina o 
zachowywaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  
 Zabawa naśladowcza. mama zaprasza dziecko na wakacyjną 
wyprawę. Prosi, by spakowało walizki, włożyły kostium 
kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne i czapkę z daszkiem, 
przewiesiły przez ramię ręcznik itp. Dzieci naśladują 
ruchem czynności wymienione przez mamę                                                                                                         
2. Zagadki słuchowe „Gdzie można pojechać na wakacje?”. 
mama włącza nagranie z odgłosami morza, lasu lub zwierząt 
z wiejskiego podwórka, a dzieci zgadują, co to za miejsce. 

3. Zabawa „Samolotem na wakacje”. Dziecko przedstawia 
za pomocą ruchu podróż samolotem według instrukcji:                              
x Wsiadamy do samolotu. (krok dostawny w bok)                                      
x Zapinamy pasy: klik. (ruch ręką z jednej strony ciała na 
drugą, imitujący zapinanie pasów)                                                                             
x Sprawdzamy, czy działa komputer pokładowy. (ruch 
paluszków przed sobą, imitujący naciskanie klawiatury na 
komputerze)                                x Uruchamiamy silnik: 
bzyt-bzyt. (zaciskanie kciuka na pięści z jednoczesnym 
wysuwaniem jednej ręki do przodu – raz prawej, raz lewej)                                                                                                                    
x Sprawdzamy skrzydła. (ręce na bok)                                                            

KP 3 k, 77



18.06.2020 
Czwartek

Skrzynia skarbów. Ćwiczenia lateralizacji „Posłuchaj i narysuj”. Mama daje 
dziecku kartki i kredki, po czym krok po kroku instruuje je, 
co i gdzie należy narysować, np. w prawym górnym rogu 
słoneczko, na dole kartki trawa itd. Dzieci wykonują rysunek 
według instrukcji. Ćwiczenie koncentracji uwagi i słuchania 
ze zrozumieniem.                                                      x 
Tworzenie swobodnego tekstu – układanie krótkiego 
opowiadania do swojego rysunku. Budzenie zainteresowania 
pisaniem i czytaniem. 

Ćwiczenia oddechowe „Daszek”. Dzieci siedzą naprzeciwko 
siebie przy stołach. Pomiędzy nimi rozłożona jest gazeta 
tworząca daszek, który próbują zdmuchnąć każde ze swojej 
strony. Zabawę powtarzamy kilka razy. Wzmacnianie 
przepony.                                               x Origami 
„Samolot” – składanie samolotu z gazety. 

Pomoce: pudełka po butach (po jednym dla każdego 
dziecka), klej, nożyczki, papier kolorowy, kolorowe 
czasopisma. 

1. Rozmowa na temat zbliżających się wakacji. Dzielenie się 
doświadczeniami i planami wakacyjnymi. 2. Wykonanie 
skrzynek skarbów. Omówienie i przeprowadzenie 
poszczególnych etapów pracy: x wybranie papieru 
kolorowego x wybranie i wycięcie ilustracji z kolorowych 
gazet x oklejenie pudełek po butach (skrzynek skarbów) 
ilustracjami z gazet i papierem kolorowym. 

Zajęcia w ogrodzie: kolorowa kreda- rysowanie rysunku 
według własnego pomysłu dziecka, na chodniku.



Informacja dla rodziców dzieci trzyletnich, w związku z tym, że praca w książkach dobiegła już końca, bardzo proszę o wykonywanie tylko 
zadania tekstowych umieszczonych w tabelce powyżej, pamiętajcie aby dzieci bardzo dużo wycinały oraz wykonywały szlaczki, umożliwi im 
to usprawnienie ręki. Dowolne karty pracy znajdziecie Państwo na stronach internetowych, które były umieszczane we wcześniejszych 
tabelkach. 

Informacja dla rodziców grupy czterolatków; Wy również pamiętajcie o nożyczkach, szlaczkach, ale również o dzieleniu wyrazów na sylaby. 

Wszystkie zadania wykonujecie pomału w miarę możliwości czasowych, oraz chęci dziecka, pamiętajcie również o pozytywnej 
motywacji dziecka do pracy, jak i również o tym, żeby Wasze pociechy stawały się coraz bardziej samodzielne, nie wyręczajcie ich 
proszę np. w ubieraniu się, czy myciu ząbków. 

              Sporządziła: mgr Małgorzata Głuszko 

19.06.2020 
Piątek

Dbamy o 
bezpieczeństwo swoje 
i innych.

Ćwiczenia grafomotoryczne „Od startu do mety”. N. rozdaje 
dzieciom kartki z labiryntem. Zadaniem dzieci jest 
przeprowadzenie kredką linii od startu do mety. Rozwijanie 
spostrzegawczości. 

W dniu dzisiejszym zaplanowane jest wyjście do Straży 
pożarnej, ze względu na panującą sytuację niestety nie 
możemy tego zrobić. W związku z tym bardzo Państwa 
proszę abyście przejeżdżając przypadkiem z Waszymi 
pociechami koło Jednostki Straży Pożarnej, zatrzymajcie się 
na chwilę i proszę wytłumaczcie im co to jest za budynek, 
któ w nim pracuję, i jaką pracę wykonuje strażak. 

KP3, k 78- grupa czterolatków. 
Na stronie internetowej 
Eduzabawy, znajdziecie Państwo 
kolorowankę sylwety Strażaka- 
niech dzieci wykonają tę pracę 
dowolną techniką plastyczną: 
kredki farby, plastelina itp.


