
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 27.04 
do 01.05. 2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie 
z podstawą programową zawartą w naszych przewodnikach Nowa Trampolina 

na rok przedszkolny 2019/2020.  

Data realizacji Temat Treści Nr kart pracy, linki



27.04 Poniedziałek Domy i domki. 1. Dzień dzisiejszy 
proponuję rozpocząć od 
zabawy konstrukcyjnej w 
kąciku klocków. Poproście 
swoje dzieci by zbudowały 
z klocków, pudełek domki 
według własnego pomysłu. 
Niech rozwijają 
pomysłowość i mają 
poczucie sprawstwa. 
Zachęćcie do swobodnej 
wypowiedzi na temat 
powstałych konstrukcji.  

2. Kolejna propozycja na 
dziś to zagadki.  

Cały z cegły zbudowany. 
Ma dach oraz cztery 
ściany. Ma też okna oraz 
drzwi, właśnie w takim 
mieszkasz ty. (dom) 

Mają klamki, mają zamki, 
służą więc do zamykania. 
Gdy wychodzisz, wtedy one 
przypilnują ci mieszkania. 
(drzwi) 

Wykonanie ćwiczenia KP2, k. 56. (karty pracy trzylatka) 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 65. (karty pracy 
czterolatka) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 14) – wspólne 
nazywanie, wskazywanie i zaznaczanie symboli 
narodowych i budowli w Polsce. (karty pracy pięciolatka) 

Wykonanie mapy Polski (KA, k. 22–23) – wylepianie 
plasteliną i układanie wypchniętych i złożonych 
elementów. (zadanie – pięciolatki) 



28.04 Wtorek Nasza miejscowość. 1. Dzisiejszy dzień 
proponuję rozpocząć 
zabawą ruchową z 
elementami pełzania „ Wąż 
na pustyni”. Poproście 
Waszą pociechę by 
wykonało leżenie bokiem, 
z głową miedzy 
wyprostowanymi rękoma. 
– udając węża. Niech 
zginają tułów i nogi tak by 
przemieszczać się na 
dywanie.  

2. Kolejna propozycja to: 
Rozmowa kierowana 
„Nasza miejscowość” z 
wykorzystaniem zdjęć, 
ilustracji. Zaprezentujcie 
Państwo dzieciom na 
komputerze, bądź jeśli 
macie własne, zdjęcia 
ilustrujące 
charakterystyczne miejsca i 
budynki Waszej 
miejscowości (np.: 
przedszkole, sklep, 
cukiernię, budynek straży 
po-żarnej, park, pocztę, 
kino). Niech dzieci 
rozpoznają te miejsca i 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz ograniczenia z 
niej wynikające udostępniam Państwu link z licznymi 
zabawami ruchowymi i siłowymi w domu. 
https://czymzajacmalucha.pl/zabawy/487-zabawy-
ruchowe-i-silowe-w-domu.html 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 15) – zaznaczanie 
elementów, które kojarzą się z Polską. (karty pracy 
pięciolatka)

https://czymzajacmalucha.pl/zabawy/487-zabawy-ruchowe-i-silowe-w-domu.html


29.04 Środa Polak mały. 1. Propozycja na poranek 
to zabawa manualna. Niech 
Wasze pociechy poćwiczą 
paluszki zwijając w kłębek 
kawałek sznurka, wstążki 
lub grubej włóczki.  

2. W dniu dzisiejszym 
zachęcam Państwa do 
rozmowy z Waszymi 
pociechami z 
wykorzystaniem mapy 
Polski. Zaprezentujcie 
dzieciom mapę Polski, a 
jeśli nie macie atlasu to na 
komputerze. Wspólnie z 
dziećmi wskazujcie na niej 
morze i góry, Wisłę oraz 
Warszawę. Wyjaśnijcie, że 
Wisła jest największą rzeką 
w naszym kraju, a 
Warszawa jego 
najważniejszym i 
największym miastem – 
stolicą. Pokażcie na mapie 
również miejscowość, w 
której mieszkacie. 

3. Mając na celu 
kształtowanie postawy 
patriotycznej  proponuję 

Wykonanie ozdoby patriotycznej zgodnie ze wzorem – 
KA, k. 15. Dzieci wyjmują szablony ozdoby patriotycznej 
i sklejają zgodnie ze wzorem. (zadanie – trzylatki) 

Wykonanie ćwiczenia z KP3, k. 66 – rozpoznawanie 
symboli głównych miast Polski, wskazanie ich położenia 
na mapie Polski. (karty pracy czterolatka) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 16) – kolorowanie 
rysunku zgodnie z kodem. (karty pracy pięciolatka) 

Link hymnu narodowego: https://www.youtube.com/
watch?v=MyLFTSUWRy8 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


30.04 Czwartek Biało-czerwone 
symbole.

1. Dziś w ramach 
porannych ćwiczeń 
proponuję ćwiczenie 
kształtujące ręce „Wróble i 
wrony”. Poproście Waszą 
pociechę by stanęło na 
dywanie i na sygnał mamy 
lub taty: Wróble machają 
małymi skrzydłami! – 
dziecko zgina ręce w 
łokciach i ruszają 
nadgarstkami. Natomiast 
na sygnał: Wrony machają 
dużymi skrzydłami – dzieci 
prostują ręce w łokciach i 
machają rękoma. 

2. W dniu dzisiejszym 
zachęcam do rozmowy z 
dzieckiem na temat barw 
narodowych: z czym 
kojarzą się im kolory biały 
i czerwony? Wyjaśnijcie 
im, że kolor biały i 
czerwony są barwami 
naszego kraju i znajdują się 
na jego fladze. 
Zaprezentujcie dziecku 
biało-czerwoną flagę. 
Przypomnijcie im, że 
wykonane wczoraj ozdoby 

Wykonanie ozdoby patriotycznej zgodnie ze wzorem – 
KA, k. 25. (zadanie czterolatki) 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 17) – kolorowanie 
lub wyklejanie szablonu cyfry, np. kawałkami bibuły, 
rysowanie cyfry palcem na kartce i w powietrzu, 
wskazywanie elementów, których jest dziewięć. (karty 
pracy pięciolatka) 

Zabawa z mapą z KA (k. 22) – dzieci zaznaczają na 
mapach miejsce ich zamieszkania, wykonują 
charakterystyczny dla miejscowości niewielki rysunek, 
wycinają go i umieszczają na mapie. (zadanie 
pięciolatki) 

Proponuje zabawę „symbole narodowe”- dobierz w pary: 
https://wordwall.net/pl/resource/1048015/polski/symbole-
polski 

https://wordwall.net/pl/resource/1048015/polski/symbole-polski


Linki do stron internetowych zawierających tematyczne zagadnienia, zabawy, dodatkowe karty pracy, zagadki itp.,  Gorąco zachęcam 
do korzystania: 
https://eduzabawy.com/ 

http://ad.edutapia.pl/upload/files/pdf/3%20maja%20-%20prezentacja.pdf 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/ 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/04/PRZEDSZKOLANKOWY-BAZGROLNIK-
PRZEDSZKOLAKA-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-5.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/04/PRZEDSZKOLANKOWY-BAZGROLNIK-NAUCZYCIELA-cz
%C4%99%C5%9B%C4%87-5.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2020/03/BZGRO%C5%81KOWA-KSI%C4%98GA-DOMOWYCH-
WYZWA%C5%83-s.1.pdf 

http://4.bp.blogspot.com/-cmfyhKmV0A0/VUTom1UlsXI/AAAAAAAAKBw/WFtlX_Q_MEA/s1600/Orze
%C5%82%2BBia%C5%82y%2B-%2Bkolorowanka%2B(2).jpg 

Pozdrawiam serdecznie ;-)

01.05 Piątek 1 Maja – Święto Pracy Dzień wolny od zajęć 
edukacyjnych.

https://eduzabawy.com/
http://ad.edutapia.pl/upload/files/pdf/3%2520maja%2520-%2520prezentacja.pdf
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/symbole-narodowe-karty-pracy/
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/04/PRZEDSZKOLANKOWY-BAZGROLNIK-PRZEDSZKOLAKA-cz%25C4%2599%25C5%259B%25C4%2587-5.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2019/04/PRZEDSZKOLANKOWY-BAZGROLNIK-NAUCZYCIELA-cz%25C4%2599%25C5%259B%25C4%2587-5.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2020/03/BZGRO%25C5%2581KOWA-KSI%25C4%2598GA-DOMOWYCH-WYZWA%25C5%2583-s.1.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-cmfyhKmV0A0/VUTom1UlsXI/AAAAAAAAKBw/WFtlX_Q_MEA/s1600/Orze%25C5%2582%252BBia%25C5%2582y%252B-%252Bkolorowanka%252B(2).jpg

