
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
14.04 do 17.04. 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



14.04.2020 
Wtorek

Nasze sny. Zabawa logopedyczna „Gimnastyka 
języka" Mama prosi: Nasze języki się 
witają (język wysunięty na brodę 
porusza się w prawo i w lewo). Nasz 
język czeka na pyszne śniadanie 
(oblizywanie językiem najpierw 
górnej, a potem dolnej wargi). Nasz 
język sprawdza, czy przez noc 
wyrosły nam nowe zęby (dotykanie 
językiem poszczególnych zębów). A 
może przez noc wydłużył nam się 
nos? Sprawdźmy (próby dotykania 
językiem nosa i brody). 
Usprawnianie aparatu 
artykulacyjnego. 
Marzenki. 
Kiedy zasypiam, przychodzą nocą i 
razem ze mną okropnie psocą! 
Potrafią sprawić, że łóżko lata i 
fruną ze mną dokoła świata. Jak 
chcą, to zmienią mnie w krokodyla, 
co się po chwili zmienia w motyla. 
Do dziwnych krajów mkną na 
wypady, gdzie wodospady są z 
czekolady. Mieszkamy w igloo albo w 
wigwamach. Bawią się ze mną 
nawet do rana! To takie stworki ze 
snu lub z drzemki. Jak je nazwiemy? 
Może Marzenki?                     
Maciejka Mazan 
Rozmowa na temat wiersza. 
Przykładowe pytania:                      – 
Kiedy pojawiają się Marzenki?                                                 
– Co robią Marzenki?                                                                          
– Jak waszym zdaniem Marzenki 
mogą wyglądać? 
Bardzo proszę, abyście przeczytali 
dzieciaczkom ten wiersz, a potem 

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.



15.04.2020 
Środa

Ziemia prosi o 
ochronę.

Zadanie dla chętnych- proszę 
przygotujcie w formie plakatu        
" Kodeks małego ekologa", a pod 
nim zamieśćcie przykładowe 
zapisy:  
-nie będę śmiecić, 
-będę wrzucać odpady do 
odpowiednich pojemników, 
-posprzątam po swoim psie, 
- będę gasić światło, gdy z niego 
nie korzystam, 
- będę zakręcać wodę gdy 
szczotkuję zęby, 
- będę dbać o przyrodę.

https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/
Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf- z tego linku 
proszę wydrukować kartę nr 61, jest to tylko dla tych 
czterolatków, którzy nie odebrali książek. 
KP3, k 61- to dla tych, którzy książki posiadają w domach. 
https://akademia.pwn.pl/view/
d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/
Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf- z tego linki 
proszę wydrukować kartę nr 52, jest to tylko dla tych 
trzylatków, którzy nie odebrali książek. 
KP2,k 52- to dla tych, którzy książki posiadają w domach.

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.  

16.04.2020 
Czwartek

Dzieci wiedzą jak 
segregować 
śmieci.

W dniu dzisiejszym, proszę 
rodziców, abyście narysowali 
dzieciom pojemniki na śmieci, 
które służą do segregowania 
odpadów: Papier- kolor niebieski, 
Plastik- koloru żółtego, Szkło- 
koloru zielonego, oraz odpady 
biodegradowalne- koloru 
brązowego.  Zadaniem dzieci jest 
wycięcie tych pojemników i ich 
wyklejenie według tego co 
napisałam powyżej. Możecie 
zrobić to tymi materiałami, które 
posiadacie w domu, bibuła, 
wycinanki, plastelina, jeżeli nie 
posiadacie tych materiałów, to 
niech dzieciaki je po prostu 
pokolorują. 

KP3, K 62, dla tych czterolatków, którzy posiadają 
podręczniki w domach. 
https://akademia.pwn.pl/view/d9a1c013-2179-4e33-9771-
d7adcfd80e35/37340/
Nowa_Trampolina_czterolatek_KP3_2019.pdf- z tego linku 
proszę wydrukować kartę nr 62, jest to tylko dla tych 
czterolatków, którzy nie odebrali książek. 
https://akademia.pwn.pl/view/
d8db8af6-3d27-4465-904f-1162507d3345/37356/
Nowa_Trampolina_trzylatek_KP2_2019.pdf- 
tego linki proszę wydrukować kartę nr 53, jest to tylko dla 
tych trzylatków, którzy nie odebrali książek. 
KP2,k 53- to dla tych, którzy książki posiadają w domach. 

17.04.2020 
Piątek

Dzieci nie lubią, 
gdy ktoś śmieci!

Zadanie na dziś, proszę abyście 
zrobili razem ze swoimi 
dzieciaczkami instrumenty 
muzyczne, z butelek 
plastikowych, do środka możecie 
wyspać to co posiadacie w domu: 
ryż, kasza gryczna, jęczmienna, 
drobny makaron itp.

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/
kwiecien/dzien-ziemi/karty-pracy1dz/- w tym linku 
znajdziecie Państwo karty pracy dotyczące, ochrony 
środowiska,  bardzo proszę o wybranie po jednej karcie z : 
grafomotoryki, kolorowanki i karty wypełnienia kolorem.

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
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/dzien-ziemi/karty-pracy1dz/


           Sporządziła: mgr Małgorzata Głuszko 


