
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " MISIE " 4 latki w tygodniu od 

06.04 do 10.04. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realiza

cji 

Temat Treści Nr kart pracy, linki 

06.04 
Poniedziałek 

Przysmaki 
wielkanocne  

1.Proszę przeczytać 
opowiadanie 
B.Szelągowskiej 
wielkanocne przysmaki, 
następnie odpowiedzieć 
na pytania.      W 
przedszkolu na każdym 
kroku widać było 
zbliżającą się Wielkanoc. 
W wazonach stały bazie, 
a obok – koszyczki z 
jajkami. Wszystkie 
zawieszone dekoracje też 
przypominały o świętach. 
Słońce każdego kolejnego 
dnia coraz mocniej 
świeciło. Ada, podobnie 
jak inne dzieci z jej grupy, 
nie mogła doczekać się 
świąt. Pani opowiadała o 
tradycjach wielkanocnych. 
– A może zrobimy sobie 

Ćwiczenia: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf  
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mazurka? I jeszcze babkę 
i szynkę. Nie może też 
zabraknąć chleba i jajek! 
– Ale jak my to wszystko 
sami zrobimy? – 
dopytywał Kamil. – To 
naprawdę dużo pracy. 
Widziałem, jak babcia 
piekła ciasto. Pani 
tajemniczo uśmiechnęła 
się do dzieci. – Tak 
naprawdę zrobimy dziś te 
wszystkie smakołyki, ale 
one nie będą nadawały 
się do jedzenia. 
Wykonamy je z masy 
solnej, potem wypieczemy 
i pomalujemy. A na koniec 
urządzimy kącik 
wielkanocny. – Ale fajny 
pomysł – zawołał Kamil. 
Ada zrobiła wielką babę 
wielkanocną, a Kamil – 
szyneczkę. Inne dzieci też 
starały się jak mogły. Po 
pomalowaniu i ułożeniu 
na stoliczku wszystkie 
„smakołyki” wyglądały jak 
prawdziwe, zwłaszcza 
baba z lukrem. Po 
podwieczorku do sali 
średniaków przyszły w 
odwiedziny starszaki. – 
Ale macie tu pyszniutkie 
pyszności! – oblizując się, 
zawołał Maciek i 
wyciągnął rękę po babę. 
W ostatniej chwili przed 
zjedzeniem powstrzymał 



go Olek. – Dlaczego nie 
mogę się poczęstować? 
Trzeba jeść szybko, póki 
świeże. Potem już nie 
będą takie dobre. – 
Maciek, przyjrzyj się 
uważniej tym 
smakołykom. Przecież 
one są z masy solnej. 
Jeszcze mógłbyś sobie 
przez nie połamać zęby. 
Najlepiej poczekaj na 
prawdziwy wielkanocny 
stół i prawdziwe 
pyszności. Maciek 
przytaknął głową, ale i tak 
ukradkiem – kiedy nikt nie 
patrzył – powąchał babkę. 
Skrzywił się, zawiedziony, 
i rad nierad postanowił 
jednak poczekać na 
święta.   
Pytania: − Z czego dzieci 
wykonały pyszności do 
koszyka wielkanocnego? 
− Dlaczego Olek 
powstrzymał Maćka przed 
skosztowaniem babki z 
kącika wielkanocnego?  − 
O jakich tradycjach 
wielkanocnych była mowa 
w opowiadaniu? − Jakie 
smakołyki z 
wielkanocnego stołu 
lubicie najbardziej?  
2. Proszę o uzupełnienie 
strony nr 29 z ćwiczeń : − 
oglądają obrazek, − 
wymieniają nazwy 



smakołyków, które 
znajdują się na stole, − 
dzielą ich nazwy 
rytmicznie (na sylaby), − 
rysują po śladach 
rysunków babek 
wielkanocnych.   
3. praca plastyczna – 
wielkanocne przysmaki- 
dzieci wybierają jeden z 
wielkanocnych 
przysmaków następnie 
starają samodzielnie 
ulepić je z masy solnej. 
Proszę powysyłać zdjęcia 
prac na maila 
natalia.gabrych@interia.pl 
lub przez facbooka.   

07.04 
Wtorek 

Pisanki  1.Proszę by dzieci 
zapoznały techniki 
ozdabiania pisanki 
np..Film edukacyjny, 
zdjęcia.  
2.Proszę uzupełnić strone 
numer 30- Dzieci:  − 
rysują po szarych liniach 
rysunku pisanki, − 
kolorują rysunek, − 
oglądają obrazki, 
naśladują miny 
przedstawione na 
pisankach, nazywają 
emocje, wskazują 
pisankę: wesołą, 
wystraszoną, smutną, złą  
3. .Ćwiczenie 
logopedyczne 
usprawniające narządy 
mowy: Jajko – dzieci 

Ćwiczenia; https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
Pisanka: https://g.infor.pl/wj/portal/_wspolne/pliki_infornext/584000/jajko.jpg 
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otwierają i zamykają 
wargi, układając je tak, 
aby były zaokrąglone jak 
jajko. Gorące jajko – 
dzieci nabierają powietrze 
nosem, a wypuszczają 
ustami, naśladując 
dmuchanie na jajka. 
Wkładamy jajka do 
koszyczka – dzieci 
unoszą język za zęby i 
zatrzymują go tam, a 
następnie przeliczają 
kolejne jajka, używając 
liczebników 
porządkowych. Rogi 
baranka – baranek 
wielkanocny ma okrągłe 
rogi – dzieci rysują 
językiem kółeczka, 
przesuwając jego czubek 
po górnej wardze i po 
dolnej wardze. Baranki na 
hali – baranki wędrują w 
górę i w dół, pasąc się na 
hali – dzieci opierają 
czubek języka raz za 
górnymi zębami, a raz za 
dolnymi zębami. Kura 
liczy kurczęta – dzieci 
dotykają czubkiem języka 
do każdego zęba w jamie 
ustnej: najpierw na górze, 
potem – na dole.   
4. Praca plastyczna – 
pisanka, proszę ozdobić 
pisankę według własnego 
pomysły. 

08.04 Środa Stół 1. Stół wielkanocny- Kierunki: 



wielkanocny  proszę omówić z 
dziećmi jakie 
potrawy znajdują 
się na 
wielkanocnym 
stole.  

2. Praca plastyczna 
wielkanocny 
obrus- Biała 
kartka i spinacz 
do bielizny dla 
każdego dziecka, 
farby w 
pojemnikach lub 
w miseczkach, 
wata 
kosmetyczna, 
tacka plastikowa. 
Rodzic . układa 
na stole przed k 
dzieckiem białą 
kartkę – obrus. 
Przygotowuje 
farby w 
miseczkach. 
Proponuje 
dzieciom 
ozdobienie 
wielkanocnego 
obrusa 
kolorowymi 
wzorami. Dzieci 
biorą do ręki 
spinacz do 
bielizny, chwytają 
nim kawałek watki 
kosmetycznej, 
maczają 
delikatnie watkę w 
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farbie i za jej 
pomocą robią na 
obrusie kolorowe 
wzory. 
Wykorzystane 
kawałki watki 
układają na 
plastikowej tacy. 
Przestrzegają 
zasady, że do 
farby w jednym 
kolorze 
wykorzystują 
jeden kawałek 
watki.   

3. Proszę poćwiczyć 
z dziećmi kierunki 
ruchów- pod, na, 
obok , za, przed, 
prawo, lewo.  

09.04 
Czwartek 

Symbole 
wielkanocne  

1. Proszę  omówić z 

dziećmi tradycje 
wielkanocne, oraz z czym 
kojarzy się wielkanoc 
korzystając z zdjęć, 
filmów edukacyjncyh.  
2. Proszę wysłychać 
rymowanki Iwony 
Fabiszewskiej 
Wielkanocne jajka i 
odpowiedzieć na pytania. 
Pisanki to jajka 
malowane. Różnymi 
wzorami są ozdabiane.  
Mogą być w paski, mogą 
być w ciapki,  mogą być w 
kropki, mogą być w 
kwiatki.  Więc dziś 

Tradycje wielkanocne; https://www.se.pl/wiadomosci/polska/poznaj-polskie-tradycje-i-
zwyczaje-wielkanocne-aa-7gtn-Anky-sLBD.html 

Ćwiczenia; https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
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pisankę pomalujemy,  
potem do domu ją 
zaniesiemy.  
pytania:  − O czym była ta 
rymowanka?  − Jak były 
pomalowane jajka?  − Jak 
jeszcze inaczej można 
ozdobić jajka?  

4. Proszę uzupełnić 
stronę 31 z 
cwiczeń; Dzieci:  
− wskazują w 
każdej ramce 
obrazek, który 
różni się od 
pozostałych, − 
nazywają to, co 
widzą na 
zdjęciach, − 
odszukują w 
naklejkach 
obrazki symboli 
wielkanocnych, 
naklejają je na ich 
cienie. 

5. Praca plastyczna- 
karta pracy numer 
nr 11, farby, 
pędzle, papier 
kolorowy, 
nożyczki, klej, 
koszyk. Dzieci 
przygotowują 
kartę pracy. 
rodzic ustawia na 
stole pomoce 
plastyczne. • 
Samodzielne 
wykonanie pracy 



Jajo wielkanocne.  
Dzieci wypychają 
z karty kształt 
jajka. Malują je 
farbami według 
własnych 
pomysłów. 
Odkładają na tacę 
do wyschnięcia. 
Wycinają z 
papieru paski w 
różnych kolorach. 
Przyklejają je we 
wskazanych w 
instrukcji 
miejscach lub 
według własnych 
pomysłów.  

 
10.04 Piątek W koszyku 

wielkanocny
m  

1. Proszę aby 
omówić z dziećmi 
co znajduję się w 

koszyku 
wielkanocnym 

oraz ich 
znaczenie.  

2. Proszę uzupełnić 
stronę 32 w 
ćwiczeniach; 

Dzieci:  − kończą 
kolorować 
rysunek,  − 

odszukują na 
obrazku symbole 

wielkanocne: 
kurczątko, 
baranka, 

zajączka, pisanki,  

Koszyk wielkanocny; http://2.bp.blogspot.com/-
Ha0HIIaAqW4/UVb8ItEywWI/AAAAAAAAAKQ/tkbQ56Nur1o/s1600/Koszyczek+wielkanocny+

Katarzyny.jpg  
Ćwiczenia https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
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− kolorują pisanki 
w koszykach – 
każdą innym 
kolorem – i 

ozdoby według 
własnych 

pomysłów.  
3. Praca plastyczna 

dla chętnych 
palma 

wielkanocna-  
dzieci wraz z 

rodzicami 
wykonują palme 

wielkanocną 
metodą 

dowaolną. Zdjęcie 
prac  można 

wysłać na maila 
natalia.gabrych@i
nteria.pl lub przez 

facbooka.  
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