
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Misie" 4- latki   w tygodniu od 

04.05.-08.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realizacji 

Temat Treści Nr kart pracy, linki 

04.05 
Poniedziałek 

Majowe święta  1.Proszę opowiedzieć 
dzieciom, dlaczego 

podczas świąt 
państwowych 

wywieszamy flagę, 
jakie kolory ma flaga 

Polski.   
2. Proszę aby dzieci 

zapoznały się z mapą 
Polski.\ 

3. Proszę przeczytać 
opowiadanie następnie 

odpowiedzieć na 
pytania: 

Skończyła się 
majówka. Ada i Olek 

po kilkudniowym 
pobycie u dziadków 

wrócili do przedszkola. 
Dziewczynka od razu 

pochwaliła się 
dzieciom, że razem z 

Olkiem pomagali 
dziadkowi powiesić 

Mapa Polski: http://3.bp.blogspot.com/-
x2LYoAmzFp8/VFDucg0tneI/AAAAAAAAHvU/Weu6zxqtgpg/s1600/mapa_end.jpg 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-x2LYoAmzFp8/VFDucg0tneI/AAAAAAAAHvU/Weu6zxqtgpg/s1600/mapa_end.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-x2LYoAmzFp8/VFDucg0tneI/AAAAAAAAHvU/Weu6zxqtgpg/s1600/mapa_end.jpg


flagę. Do ostatniego 
dnia pobytu biało-

czerwona flaga wisiała 
dumnie nad wejściem 

do domu. – Ja też 
widziałem wiszące 

flagi – zawołał Kamil. – 
I ja też – powiedział 

Daniel. – A tak 
naprawdę to po co się 
je wiesza? – dopytywał 
Maciek. – I co to były 

za jakieś dziwne 
święta? Nie było 
choinki ani jajek 

wielkanocnych… Inne 
dzieci też były bardzo 
ciekawe i dlatego pani 

postanowiła 
przypomnieć, co się 
działo przez ostatnie 

dni. Cała grupa usiadła 
na dywanie. – To były 

święta państwowe. 
Obchodzone są co 

roku. Pierwszego maja 
zawsze przypada 
Święto Pracy – 

zaczęła mówić pani. – 
Tyle że Święto Pracy 

obchodzone jest 
również w innych 
krajach. Zostało 

ustanowione wiele lat 
temu i w tym dniu 

czcimy trud wszystkich 
pracujących ludzi – 
waszych rodziców, 

dziadków, sąsiadów… 



Drugiego maja 
mieliśmy Święto Flagi. 
Jesteśmy Polakami, 

mieszkamy w Polsce i 
dlatego powinniśmy 

szanować naszą flagę. 
Zaś  trzeci maja to 

rocznica uchwalenia 
konstytucji. 

Konstytucja to taka 
umowa podpisana 

przez króla i szlachtę 
po to, żeby wszystkim 
lepiej się żyło. – A jak 
ten król wyglądał? – 
dopytywał Antek. – 

Czy można go gdzieś 
spotkać? – Nie, Antku, 
to wszystko było wiele 

lat temu. Ale jeżeli 
chcecie zobaczyć 

króla, możemy pójść 
do muzeum. To co, 
idziemy? – zapytała 

pani. – Tak! – 
odpowiedziały dzieci 
chórem i już po chwili 
cała grupa poszła do 
pobliskiego muzeum 
zobaczyć wystawę 
upamiętniającą nie 

tylko podpisanie 
konstytucji, lecz także 

pozostałe majowe 
święta. Na ścianie 
wisiała wielka flaga 

Polski. – O, a to godło! 
– powiedział Antek. – 
Orzeł w koronie. A co 



jest napisane tu obok, 
na tym plakacie? – To 

hymn Polski – 
odpowiedziała pani. – 
A na tych zdjęciach 

możecie zobaczyć, jak 
kiedyś obchodzono 

Święto Pracy. – A co 
to za dziwnie ubrani 

ludzie na tym obrazku? 
– To jest kopia obrazu 

naszego 
najsłynniejszego 

polskiego malarza 
Jana Matejki pt. 

„Konstytucja 3 maja 
1791 roku”. I właśnie 

na nim możecie 
zobaczyć, jak 
wyglądali król, 

dostojnicy królewscy, 
szlachta i zwykli ludzie. 

Kiedyś tak właśnie 
wszyscy się ubierali. 
Dzieci jeszcze przez 

długi czas wpatrywały 
się z zaciekawieniem 

w dzieło Matejki. – 
Cieszę się, że jestem 
Polakiem – szepnął 

Michał do ucha Ady. – 
Ja też – powiedziała 

dziewczynka i z dumą 
spojrzała na polską 

flagę. 
PYTANIA:  − Jakie 

barwy ma flaga Polski? 
− Dlaczego na 
początku maja 



wywiesza się polskie 
flagi? − Jakie miejsce 
odwiedziła grupa Ady?  

− Co ciekawego 
zobaczyły dzieci w 

muzeum? 
4. Proszę uzupełnić 

ćwiczenia strona 
numer 44 - Dzieci:  − 
rysują flagę Polski po 

śladzie, kolorują ją 
według wzoru,  − 
przyglądają się 
rysunkom flag, 

otaczają pętlą flagę 
Polski. 

 

05.05 Wtorek Godło Polski  1.Proszę przeczytać 
wierszyk oraz 

odpowiedzieć na 
pytania:  

Kocham moją 
ojczyznę,  bo jestem 
Polakiem. Kocham 

Orła Białego,  bo jest 
Polski znakiem. 
Kocham barwy 

ojczyste:  te biało-
czerwone. Kocham 
góry i niziny,  każdą 

Polski stronę. 
Pytania: − Jak nazywa 
się nasza ojczyzna?  − 

Co to znaczy być 
Polakiem?  − Dlaczego 
kochamy orła białego?  
− Jak wygląda nasze 

godło?  
Proszę, aby dzieci 

Symbole narodowe; https://2.bp.blogspot.com/-
07Fu8IWti7g/WP0QUhDINXI/AAAAAAAABr0/6r1DBs9DYlMf-

taGGF1UvBp0QG7vV9bbwCLcB/s1600/Przechwytywanie.PNGPraca  
Praca plastyczna- flaga  

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2018/04/flaga-polski-kolorowanka-do-
wyklejania.jpg 
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nauczyły się 
wierszyka na pamięć.  
2. Proszę, aby dzieci 

zapoznały się z 
symbolami 

narodowymi.  
3.Proszę uzupełnić 
ćwiczenia strona 

numer 45 - Dzieci:  − 
odszukują wśród 

naklejek brakujące 
elementy obrazka, 

naklejają je w 
odpowiednich 

miejscach, podają 
nazwę 

przedstawionego 
symbolu Polski, − 
kolorują pierwszą, 

trzecią i piątą koronę 
na żółto, a drugą i 

czwartą – na 
pomarańczowo, − 

liczą, ile jest żółtych 
koron, a ile 

pomarańczowych 
koron. 

4. Praca plastyczna 
Flaga Polski - proszę 

wykleić czerwoną 
plasteliną, ,bibułą lub 

opuszkami palców 
zamoczonych w 
czerwonej farbie.  

06.05 Środa Z biegiem 
Wisły  

1.Zabawa 
matematyczna- 
liczenie miast na 

mapie polski. -Proszę 
aby dzieci policzyły 

Mapa Polski-  
http://3.bp.blogspot.com/-

x2LYoAmzFp8/VFDucg0tneI/AAAAAAAAHvU/Weu6zxqtgpg/s1600/mapa_end.jpg 
Karta pracy  

https://4.bp.blogspot.com/-

http://3.bp.blogspot.com/-x2LYoAmzFp8/VFDucg0tneI/AAAAAAAAHvU/Weu6zxqtgpg/s1600/mapa_end.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-x2LYoAmzFp8/VFDucg0tneI/AAAAAAAAHvU/Weu6zxqtgpg/s1600/mapa_end.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-cmfyhKmV0A0/VUTom1UlsXI/AAAAAAAAKBw/WFtlX_Q_MEA/s1600/Orzeł%2BBiały%2B-%2Bkolorowanka%2B(2).jpg


miasta widoczne na 
mapie polski(link). 

2. Proszę o 
przedstawienie na 
mapie gdzie płynie 

Wisła, oraz przez jakie 
miasta płynie.  

3.Proszę uzupełnić 
kartę pracy podaną w 

linku.   
4. Zabawa dla całej 

rodziny- potrzebujemy- 
duży worek na śmieci, 
rodzic wyznacza linie – 

startu i mety. Dzieci 
dobierają się parami i 

stają w dwóch rzędach 
(zespołach) przed linią 
startu. rodzic. wręcza 
pierwszemu dziecku z 

każdego zespołu 
worek. Na sygnał  

dzieci te starają się jak 
najszybciej, skacząc w 
workach, dotrzeć do 

mety. 
 

cmfyhKmV0A0/VUTom1UlsXI/AAAAAAAAKBw/WFtlX_Q_MEA/s1600/Orzeł%2BBiały%2B-
%2Bkolorowanka%2B(2).jpg 

 

07.05 Czwartek Poznajemy 
Warszawę  

1.Proszę przeczytać 
dzieciom legendę o 

syrence warszawskiej 
oraz odpowiedzieć na 
pytania; Rozmawiali z 
sobą dwaj rybacy znad 

Wisły w owych 
zamierzchłych 

czasach, gdy na 
miejscu dzisiejszej 
Warszawy leżała 
niewielka rybacka 

Spacer po warszawie; https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA 
 

https://4.bp.blogspot.com/-cmfyhKmV0A0/VUTom1UlsXI/AAAAAAAAKBw/WFtlX_Q_MEA/s1600/Orzeł%2BBiały%2B-%2Bkolorowanka%2B(2).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-cmfyhKmV0A0/VUTom1UlsXI/AAAAAAAAKBw/WFtlX_Q_MEA/s1600/Orzeł%2BBiały%2B-%2Bkolorowanka%2B(2).jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA


osada, otoczona 
gęstymi lasami. – A 

widzieliście ją, tę 
Syrenę, Szymonie? – 
Widzieć nie widziałem, 

Mateuszu, ale 
słyszałem, jak śpiewa. 
– Jak tylko słoneczko 
ma się ku zachodowi i 
czerwienią pomaluje 

Wisełkę, zaraz jej 
piosenka się rozlega. – 
Warto by ją wypatrzeć, 
zobaczyć. – Jeśli nas 
ujrzy – umknie i skryje 

się w wodzie. – 
Najlepiej zapytać o to 

ojca Barnabę, 
pustelnika. To człowiek 

mądry i pobożny; on 
powie i nauczy, co 
czynić nam należy. 

Udali się do pustelnika 
Barnaby i opowiedzieli 

mu o Syrenich 
śpiewach, które słyszą 

wieczorami. Ojciec 
Barnaba zadumał się 

na długą chwilę, a obaj 
rybacy czekali w 

skupieniu, aż namyśli 
się, co poradzić. – 

Więc trzeba tak zrobić: 
w pełnię miesiąca 
wybierzemy się we 

trzech do źródełka; na 
ubrania przyczepimy 

gałęzi świeżo 
zerwanych, żeby 



Syrena człowieka nie 
poczuła, bo się nie 

pokaże; zaczaimy się 
przy samym źródle, a 
gdy wyjdzie i śpiewać 

zacznie, wtedy 
zarzucimy na nią 
sznur, zwiążemy i 

miłościwemu księciu 
na Czersku 

zawieziemy w darze. 
Niech ją na zamku 
trzyma i niech mu 
wyśpiewuje. Była 

piękna, pogodna noc. 
Ale w lesie nie 

wszyscy spali. Zza 
brzóz i wierzb 
stojących nad 

potokiem widać było 
trzy skulone postacie. 

Przycupnęły one 
wśród krzaków 

gęstych i patrzyły w 
wodę potoku, mieniącą 

się srebrzyście od 
blasków księżyca. Byli 

to dwaj rybacy, 
Szymon i Mateusz, i 

pustelnik, ojciec 
Barnaba. Nagle z 

wody wynurzyła się 
przecudna postać. 

Miała długie 
kruczoczarne włosy, 

szafirowe oczy. 
Przyglądającym się jej 

rybakom aż serca 
zamarły ze 



wzruszenia. Syrena 
chwilę trwała w 

milczeniu, zapatrzona 
w niebo i w gwiazdy – i 

oto w ciszy tej 
czarownej nocy 

zadźwięczał piękny 
śpiew. Wtem z 

krzaków, cicho, bez 
szelestu, wyskoczyły 
owe trzy postacie i 

rzuciły się na Syrenę. 
Rybacy z ojcem 

Barnabą skrępowali i 
wyciągnęli Syrenę z 
wody. Szamotała się 
nieszczęsna, ludzkim 
głosem ich prosiła o 
uwolnienie. Głos ten 

wzruszyć ich nie mógł, 
gdyż, wedle rady ojca 
Barnaby, uszy mieli 
woskiem szczelnie 

zatkane. – Zamkniemy 
Syrenę w oborze, a 
pilnować jej będzie 
pastuszek Staszek. 

Skoro świt zawieziemy 
ją do księcia. Staszek 
został sam na sam z 

Syreną, siadł 
naprzeciwko i tak, jak 

mu rozkazali, patrzył w 
nią bacznie i oczu z 
niej nie spuszczał. 

Nagle Syrena 
spojrzała na Staszka 

swymi czarodziejskimi 
oczami i zaśpiewała. 



Staszek był na wpół 
przytomny. Jak żyje, 

nie słyszał nic 
podobnego. Śpiew 
syreny grał na jego 
sercu tak, jak gra 
wiosna na sercu 

każdego człowieka. A 
Syrena nagle spojrzała 
wprost w oczy Staszka 

i rzekła: – Rozwiąż 
mnie! Nie zawahał się 

ani na chwilę. – 
Otwórz wrota i chodź 

za mną. Usłuchał. 
Otworzył wrota i 

czekał, co się stanie. 
Nie czekał długo. 

Syrena uniosła się ze 
słomy, na której leżała, 

i skacząc na swoim 
rybim ogonie, przeszła 

przez wrota i 
skierowała się w 

stronę Wisły. Szła i 
śpiewała. A Staszek, 
jak urzeczony, szedł 
za nią, szedł za nią, 

bez woli, bez myśli. A 
gdy już była tuż-tuż 
nad brzegiem Wisły, 

odwróciła się, 
spojrzała ku wiosce i 
zawołała na głos cały: 

– Śpiewałam wam, 
ludzie prości, ludzie 

serca cichego i 
dobrego, ale na rozkaz 
śpiewać nie chcę i nie 



będę. Wolę skryć się 
na wieki w falach 
wiślanych, wolę 
zniknąć sprzed 

waszych oczu i tylko 
szumem rzeki do was 

przemawiać. A gdy 
przyjdą czasy ciężkie i 

twarde, czasy, o 
których nie śni się ani 
wam, ani dzieciom i 

wnukom dzieci 
waszych śnić się 

jeszcze nie będzie, 
wtedy, w lata krzywdy i 

klęski, szum fal 
wiślanych śpiewać 
będzie potomkom 

waszym o nadziei, o 
sile, o zwycięstwie. 

Tymczasem pędem od 
wioski lecą ku 

brzegowi obaj rybacy i 
pustelnik stary i 
krzyczą: – Nie 

puszczaj! A Syrena, 
chlup, do wody, a za 

nią w te pędy Staszek. 
I zniknął. Minęły lata i 

wieki. Na miejscu 
wioski powstało bogate 

i warowne miasto. A 
miasto to, później 

stolica, na pamiątkę 
dziwnej przygody z 
Syreną, wzięło ją za 

godło swoje, i godło to 
po dzień dzisiejszy 
widnieje na ratuszu 



Warszawy. 
Pytania; − Jak 

wyglądała Syrenka? 
− Dlaczego rybacy 

chcieli ją schwytać? − 
Kto uwolnił Syrenkę? − 
Co obiecała Syrenka 

warszawiakom? 
2. Spacer po 

Warszawie – bardzo 
proszę by dzieci 

obejrzały film 
podany w linku 

następnie 
wypowiedziały się, 

które miejsce 
spodobało się 

najbardziej.  
3. Karta pracy- 

wyprawaka nr 12 
Dzieci: − przygotowują 

kartę nr 12 oraz 
flamastry i nożyczki,  − 

wypychają z karty 
pracy kształt godła, − 

wyrywają małe kawałki 
białej bibuły i wyklejają 
nimi skrzydła orła,  − 

koronę, dziób i pazury 
orła kolorują żółtym 

flamastrem. 
4.Proszę uzupełnić 
ćwiczenia strona 

numer 46.  
Dzieci:  − łączą ze 

sobą połówki 
pocztówek 

przedstawiających 



ciekawe miejsca w 
stolicy Polski, 

nazywają je z pomocą 
osoby dorosłej, − 
rysują po śladach 

rysunków fal na rzece 
Wiśle. 

 

08.05 Piątek Pozdrowienia 
z Polski  

1. Quzi wiedzy o 
Polsce- proszę 

by dzieici 
odpowiedziały 

na zagadki; 
Biały i czerwony kolor 

ma.  Każdy Polak 
dobrze ją zna. (flaga) 
Gdy znaleźć chcesz 
jakieś miejsce lub w 

podróż się długą 
wybierasz, spoglądasz 
na nią uważnie  lub ją 

ze sobą zabierasz. 
(mapa) 

Najdłuższa rzeka,  co 
przez Polskę płynie,  

Warszawy i Krakowa,  
płynąc, nie ominie. 

(Wisła) 
Jaki to znak: w 

czerwonym polu 
biały ptak? (godło 

Polski)  
2. Proszę by 

dzieci 
wyymieniły: 

• Kolory flagi orz 
godła  

• Sybole naszgo 
kraju  

Obraz;  
 http://1.bp.blogspot.com/-CbRCmydJS-

A/TbqMhRC7LPI/AAAAAAAAAj4/VSboNuFChA0/s1600/konstytucja_3maja.jpg 
Karta pracy;  

https://1.bp.blogspot.com/-
jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg 

 

http://1.bp.blogspot.com/-CbRCmydJS-A/TbqMhRC7LPI/AAAAAAAAAj4/VSboNuFChA0/s1600/konstytucja_3maja.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-CbRCmydJS-A/TbqMhRC7LPI/AAAAAAAAAj4/VSboNuFChA0/s1600/konstytucja_3maja.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jJRJ7NEH_1U/U16I2XAfDCI/AAAAAAAACLE/SxY7CzWV3cU/s1600/warszawska+syrena.jpg


• Stolice Polski  
3. Obraz Jana 

Matejki - 
proszę 

przeczytać 
dzieciom 

krótką 
informacje na 
temat  obrazu 

następnie 
proszę aby 

dzieci 
obejrzały 
obraz i 

wypowiedziały 
się na jego 

temat -  
Obraz Jana 

Matejki 
Konstytucja 3 maja 
1791 roku powstał 

dawno temu. 
Obecnie możemy 
go podziwiać w 

Zamku Królewskim 
w Warszawie. Na 

obrazie 
przedstawieni są 

ważni ludzie, 
którzy 

uczestniczyli w 
niezwykle istotnym 
wydarzeniu, jakim 
było uchwalenie 

Konstytucji 3 maja. 
Zapisano w niej 
najważniejsze 

zasady dotyczące 
życia w naszym 



kraju. Ludzie 
ubrani są w stroje 
charakterystyczne 

dla tamtych 
czasów. Z lewej 
strony obrazu 

można zauważyć 
ówczesnego króla 
Polski, Stanisława 

Augusta 
Poniatowskiego 

4.Proszę uzupełnić 
ćwiczenia strona 

numer 47 
Dzieci:  − 

odszukują na 
dużym zdjęciu 

przedstawiającym 
Wawel 

umieszczone pod 
nim fragmenty 

5.Proszę uzupełnić 
kartę pracy 

podaną w linku.  

 


