
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " MISIE "- 4 LATKI   w tygodniu 

od 30.03 do 03.04. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 

z podstawą programową na rok przedszkolny 2019/2020. 

Data 
realizac

ji 

Temat Treści Nr kart pracy, linki 

30.04 
Poniedziałek 

WITAMY 
PTAKI  

1. Proszę 
aby dzieci 
zapoznały 

się z 
gatunkam
i ptaków, 

które 
wracają 
do nas 

NA 
wiosne. 

 
OPOWIADANIE, 

PYTANIA; 
W dalekiej Afryce spotkała się na naradzie trójka przyjaciół. Pierwszy odezwał się 

skowronek. – Kochani! Pewnie już niedługo zacznie się w Polsce wiosna. A kto ma 

ją witać swoim śpiewem, jeśli nie ja? Mówię wam, czas wracać. Nie ma na co 

czekać. Szkoda każdego dnia! – A ty jak zwykle – odezwał się bocian. – Tylko praca 

ci w głowie… Może masz rację, przyjacielu, ale gdy sobie pomyślę, ile tam będę 

miał roboty… Najpierw gniazdo muszę wyremontować, potem wysiadywać jajka, a 

jeszcze później wykarmić pisklęta, nauczyć je latać… Poczekajmy parę dni. 

Odpocznijmy. Nabierzmy sił… Rozejrzyj się i zobacz, jak tu przyjemnie. Co prawda 

trochę gorąco, ale pośpiech naprawdę nie jest wskazany. – Masz rację, bocianie! – 

przytaknęła jaskółka. – Ciężka praca nas czeka. Nie jest łatwo wychować dzieci. Co 

innego taka kukułka – podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak można tak 

postępować… Leń z niej, tyle powiem! Ja na przykład zamierzam wychować swoje 



2.  Proszę 
przeczyta

ć 
opowiada

nie B. 
Szelągow

skiej 
“Ptasia 
Narada” 

oraz 
odpowied
zieć  na 
pytania.  

dzieci najlepiej jak potrafię, żeby stanowiły wzór do naśladowania! Nagle 

przyfrunęła pani czajka, niosąc coś w dziobie. – Witajcie, przyjaciele. Ale się 

zmęczyłam. Zobaczcie, co znalazłam w swoim ogródku! List od wróbelka z Polski! 

Bocianie, może ty przeczytaj go na głos, bo ja już nie mam siły. Tak się śpieszyłam 

do was! Bocian wyprostował się na swoich długich czerwonych nogach i z wielką 

uwagą przeczytał list od początku do końca. – Ojej! – zawołał zdenerwowany. – 

Czekają na nas! Nie ma czasu do stracenia! Musimy lecieć! Natychmiast! Gdzie 

moje walizki? – Co tam walizki! Trzeba czym prędzej witać wiosnę! – zawołał 

skowronek. – Co to będzie? Co to będzie? – Wiosna tuż-tuż, a my jeszcze w 

Afryce! – lamentowała przerażona jaskółka. Ptaki bez zastanowienia spakowały 

cały dobytek i wyruszyły w daleką drogę do Polski. Nawet nie miały czasu się 

zastanowić, co je tam czeka.  

 

Pytania; − Od kogo ptaki dostały list?  − Czego się z niego dowiedziały? − Jakie 

ptaki przylatują wiosną do Polski? 

 
 
 

31.04 
Wtorek 

Z WIZYTĄ 
U 

BOCIANÓ
W  

1.Proszę o 
pokazanie 
dzieciom 

dokładnie jak 
wyglądają 

bociany oraz 

Bocian;  
http://2.bp.blogspot.com/-eS1-

7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-
J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.

JPG 

http://eko.org.pl/bocian/dzialania-

http://2.bp.blogspot.com/-eS1-7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-eS1-7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-eS1-7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-eS1-7i2I2IU/U_Za94v7PYI/AAAAAAAABPk/c-J0PQlcZuM/s1600/Ciconia_ciconia_011.JPG
http://eko.org.pl/bocian/dzialania-2006/gniazda/GimwGoniadzu.jpg


gdzie 
mieszkają.  
2.Proszę o 
zapoznanie 
się z treścią 
oraz  
uzupełnieni
e strony nr 
25.  

 

2006/gniazda/GimwGoniadzu.jpg 
Ćwiczenia; 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/
npoia-aplus-kp-cz2.pdf 

 
 
 

1.04 Środa KUKIEŁKI I 
PTASIE 

GNIAZDA  

1.Proszę o 
przedstawieni
e  dzieciom 

wyglądu 
kukułki oraz 

gdzie 
mieszka.  
2.Zabawa 
ruchowa z 

 
Ćwiczenia; 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/
npoia-aplus-kp-cz2.pdf 

 
 
 

http://eko.org.pl/bocian/dzialania-2006/gniazda/GimwGoniadzu.jpg
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf


elementem 
równowagi-” 

kukułcze 
jajo”  

3. Proszę 
zapoznać 

się z 
treścią 
oraz 

uzupełnić 
str nr 26.  

2.04 
Czwartek 

PTASIE 
DOMY, 
PTASIE 

PRZYSMA
KI  

1.Proszę o 
powtórzenie z 

dziećmi 
nazwy ptaków 
które wracają 

wiosną do 
naszego 

kraju.  

Wiersz i pytania: 

Motyle… A ile? Tyle! Tyle, że nikt ich nie zliczy, nawet ten, co długo ćwiczy. Jeden 

żółty jak kwiat na łące. Drugi biały jak chustka w twej rączce. 

Trzeci czerwon ach była mowa w wierszu? − Ile było motyli i jak one wyglądały? y- 

jak w polu maki. A czwarty –  nakrapiany taki. Motyle… A ile? Tyle! 

Pytania; − O jakich owadadach jest mowa w wierszu? Ile motyli było i jak one 

wyglądały? 

Ćwiczenia; 



2.Proszę o 
zapoznanie 
się z treścią 

oraz 
uzupełnienie 
strony nr 27.  
3.Czytanie 

wiersza 
Motyle oraz 

wspólnie 
odpowiedzieć 

na pytania.  
4. Część 
plastyczn

a 
pierwszy 

motyl- 
karta 

pracy nr 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/

npoia-aplus-kp-cz2.pdf 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf


22.  
3.04 Piątek W 

KORONAC
H DRZEW  

1.Dzieci 
porównują 

wygląd 
ptaków, czym 

się 
różnią(kolory, 

wielkość).  
2. Proszę o 
zapoznanie 
się z treścią 

oraz 
uzupełnienie 

str nr 28.  
3.Praca 

dodatkowa. 
Proszę 

policzyć ptaki 
w karmniku 

Ćwiczenia: 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/

npoia-aplus-kp-cz2.pdf 

Praca dodatkowa; 
https://img.pakamera.net/i1/1/416/plakaty

-obrazki-12117078_7842843416.jpg 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf
https://img.pakamera.net/i1/1/416/plakaty-obrazki-12117078_7842843416.jpg
https://img.pakamera.net/i1/1/416/plakaty-obrazki-12117078_7842843416.jpg


oraz 
zaznaczyć 

które 
przylatują do 
nas wiosną, 

oraz podzielić 
wszystkie 

nazwy ptaków 
na sylaby.  

 


