
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Smerfów"  w tygodniu od 
25.05 do 29.05. 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



25.05.2020 
Poniedziałek

Wyprawa do 
Afryki.

 Ćwiczenia artykulacyjne 
„Groźne wilki”. Dzieci 
naśladują odgłosy wydawane 
przez wilka. Wzmacnianie 
przepony. 

 Zabawa „Chodzi lisek koło 
drogi”. Dzieci chodzą w kole z 
rękami założonymi z tyłu. Na 
zewnątrz koła chodzi dziecko- -
lisek z piłeczką w ręku. Wszyscy 
powtarzają rymowankę:                                                                            
Chodzi lisek koło drogi.                                                                                        
Nie ma ręki ani nogi.                                                                                 
Kogo kitą przyodzieje,                                                          
ten się nawet nie spodzieje. 

Zapewne wszyscy Państwo 
pamiętają tą zabawę, więc 
proszę zaproście do tej zabawy 
wszystkich pozostałych 
domowników. Życzę udanej 
zabawy.  
Wyprawa do zoo 
1. A kto zamieszkał w zoo? Czy 
was ciekawi to? Opowiem 
wszystko wam, bo się wybieram 
tam, bo się wybieram tam.                                       

2. Dzień dobry, panie lwie, czy 
pan mnie pożreć chce? Pan 
grzywę bujną ma i ryczy głośno 
łaaaa…, i ryczy głośno łaaaa…                                          

3. Spogląda krzywo wąż i syczy, 
syczy wciąż, i wije, wije się. 
Pogłaskać go? O, nie! Pogłaskać 
go? O, nie!                                                                      

https://akademia.pwn.pl/view/
8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37798/track_25.mp3- 
udostępniam Państwu link do piosenki Wyprawa do zoo. 

https://akademia.pwn.pl/view/95a6ecc3-37f0-4095-
b0c7-12b3880b6883/37976/track_41_Mama_i_tata.mp3- link ten 
zawiera piosenkę z okazji Dnia Mamy i Taty. 

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/dzien-
zwierzat/- pod tym linkiem znajdziecie Państwo kolorowankę Lwa.

https://akademia.pwn.pl/view/8c3884dd-7798-4b17-8e20-29e8ac6adb43/37798/track_25.mp3
https://akademia.pwn.pl/view/95a6ecc3-37f0-4095-b0c7-12b3880b6883/37976/track_41_Mama_i_tata.mp3
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/dzien-zwierzat/


26.05.2020 
Wtorek

Nasze zoo.  Zabawa „Policz i…”. Dzieci 
siedzą na dywanie w kole i 
rzucają kostką. Klaszczą w 
dłonie tyle razy, ile oczek 
wskaże kostka. Ćwiczenia w 
przeliczaniu.                                 

Ćwiczenia oddechowe. Dzieci 
dmuchają na piórka zawieszone 
na sznureczkach. Ćwiczenie 
wdechów i wydechów. 
W zoo.                                                                                           
W zoo jest wesoło, ludzie 
chodzą wkoło, byk ma duże 
rogi, bocian nie ma nogi, foka 
pływa w stawie, nie widać jej 
prawie, słonie wodę piją, 
niedźwiedzie się biją, sowa w 
domku siedzi, boi się 
niedźwiedzi. Ale najładniejsze 
są zielone rybki, patrzą sobie 
na mnie zza zielonej szybki i 
zębów nie mają, i rogów nie 
mają, i tylko tak sobie pływają, 
pływają, pływają, pływają i się 
uśmiechają. 
 Danuta Wawiłow 
Przeczytajcie dzieciom proszę 
ten wiersz a następnie zadajcie 
im pytania dotyczące wiersza.: 
− Wymieńcie jak najwięcej 
zwierząt, które były w zoo.                 
− Które zwierzęta podobały się 
dziecku najbardziej?              − 
Jakie prawa mają zwierzęta? 
(Nie wolno zadawać im bólu i 
cierpienia. Należy zapewnić im 
właściwe warunki życia. Nie 

Pamiętajcie, że dziś Święto obchodzą Wasze Mamy, złóżcie 
im proszę życzenia, i wręczcie laurki, które wykonaliście w 
poprzednim tygodniu



27.05.2020 
Środa

Praca 
weterynarza.

 Ćwiczenia ortofoniczne 
„Zwierzęta w zoo”. Mama/ 
Tata. wypowiada rytmicznie 
nazwy kilku zwierząt 
egzotycznych, np. żyrafa, 
krokodyl, słoń, które dziecko 
ma powtórzyć, zachowując 
kolejność, w jakiej zostały 
wymienione. Ćwiczenie 
pamięci. 

 Zabawa plastyczna „Kolorowe 
zwierzaki z zoo”. Malowanie 
farbami zwierząt z zoo. 
Ćwiczenia manualne i 
rozwijanie wyobraźni. 
W dniu dzisiejszym, bardzo 
proszę Was drodzy rodzice 
omówcie z Waszymi pociechami 
zawód Weterynarza, jego roli i 
zadań: leczenie chorych 
zwierząt, opieka nad 
zwierzętami i dbanie o ich 
bezpieczeństwo. Przekazanie 
informacji na temat zwierząt, z 
jakimi weterynarz styka się w 
codziennej pracy, oraz 
poinformowanie na temat 
zagrożeń, jakie mogą spotkać 
dzieci ze strony zwierząt i kogo 
należy powiadomić w 
przypadku jakiegoś problemu 
(przypomnienie numeru 
alarmowego 112). 

KP3 k 72- jest to ćwiczenie dla czterolatka 
https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/kolorowanka-weterynarz-i-
pies/- pod tym linkiem znajdziecie Państwo kolorowankę dotyczącą 
zawodu weterynarza.

https://www.e-kolorowanki.eu/zawody/kolorowanka-weterynarz-i-pies/


28.05.2020 
Czwartek

Dzieci też mają 
swoje prawa.

Rysunek „Mój przyjaciel”. 
Dzieci rysują pastelami portret 
swojego najlepszego 
przyjaciela. Ćwiczenia 
manualne. 

Zabawa „Moja ręka”. Dziecko 
obrysowuje kredką swoją rękę i 
kolorują ją, a potem wycina jej 
obrys. Mama rozmieszcza 
obrysy w różnych miejscach 
sali. Na hasło start dziecko i 
pozostali domownicy biegają po 
pokoju i szukają szablonu 
swojej ręki. Wygrywa ten , 
który pierwsze odnajdzie 
szablon i podniesie go do góry. 
Zabawę powtarzamy. Ćwiczenie 
orientacji przestrzennej i 
refleksu. Do tej zabawy 
możecie zaprosić domowników, 
starsze rodzeństwo, mama 
tata, babcia, dziadek. 
Pokażcie swoim dzieciom, 
dzieci różnego pochodzenia, 
zapytajcie czym różnią się od 
siebie, a następnie jeżeli 
posiadacie w domu globus, 
mapę świata pokażcie im skąd 
te dzieci pochodzą. 
Wyjaśnienie dziecku, czym jest 
Konwencja o prawach dziecka. 
Objaśnienie znaczenia terminu 
prawo. 
Zapytajcie swoje dzieci o ich 
prawa, a następnie spiszcie je 
na kartce papieru. do tego 
zadania można zaprosić starsze 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_dziecka- w 
tym linku znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące 
Konwencji Praw Dziecka. 
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-
c4a9d28efcba/37949/
Zabawy_matematyczne_Orientacja_w_przestrzeni.pdf- pod tym 
linkiem umieściłam zadania matematyczne dotyczące 
spostrzegawczości. jest to zadania dla obu grup wiekowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_prawach_dziecka
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37949/Zabawy_matematyczne_Orientacja_w_przestrzeni.pdf


29.05.2020 
Piątek

Dziecko i 
świat.

Ćwiczenia oddechowe „Kto 
szybciej?”. mama  wyznacza 
linie startu i mety. Dziecko 
wraz z mamą, tatą , siostrą lub 
bratem układają kulki z papieru 
na linii startu i dmuchają na 
nie, popychając je w kierunku 
mety. Wygrywa ten , którego 
kulka pierwsza przekroczy linię 
mety. Zwracanie uwagi na 
właściwe wykonywanie wdechu 
i wydechu. 

Krzesłem na księżyc. 
1. Czemu dziecko jest ważne? 
Czy wiecie to? No raczej! Widzi 
to, co dorosły, ale całkiem 
inaczej.                       [ 2 ] 
Chmura jest wielorybem, 
rowerek – samolotem, krzesłem 
lata się w kosmos, na księżyc i 
z powrotem.                                                   
[ 3 ] Dziecko wie, o czym 
śpiewa ptak, co usiadł na 
drzewie. Dorosły też to 
wiedział, lecz urósł i już nie 
wie…  
Maciejka Mazan 
Rozmowa inspirowana 
wierszem. Przykładowe pytania 
i polecenia:         − Czym różnią 
się dzieci od dorosłych?                                             
− Kto waszym zdaniem ma 
większą wyobraźnię                                           
– dziecko czy dorosły?                                      
− Co swoim kształtem mogą 
przypominać chmury?                                  
O czym mogą śpiewać ptaki?                        

https://pl.pinterest.com/pin/322922235782074926/- pod tym 
linkiem znajduje się karta pracy dotycząca ćwiczeń z grafomotoryki. 
https://pl.pinterest.com/pin/797700152738002551/- pod tym 
linkiem znajdziecie Państwo kartę pracy z kodowaniem. 
https://pl.pinterest.com/pin/30891947433129405/- pod tym linkiem 
znajduje się karta pracy - połącz w pary. 
Wszystkie te karty dotyczą obu grup wiekowych.

https://pl.pinterest.com/pin/322922235782074926/
https://pl.pinterest.com/pin/797700152738002551/
https://pl.pinterest.com/pin/30891947433129405/


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 


