
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " SMOKI"  w tygodniu od 23.03 
do 27.03. 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



23.03 Poniedziałek Robimy porządki w szafie 1. Wiersz Doroty Gellner: Gdy 
nadchodzi wiosna. 

Gdy nadchodzi wiosna, to do spania  
zabierają się zimowe ubrania . 
Otwierają cichutko drzwi szafy 
układają się, jak które potrafi . 

Długi szalik w kącie się zwija                                  
drzwi, jak wełniana, frędzelkowa żmija. 
Gruby sweter, miękki jak trawa, 
resztki śniegu wysypuje z rękawa  . 

A na półce wysoko, wysoko 
ruda czapka mruży rude oko .   
O! Za czapką wskakują na 
półkę  rękawiczki czerwone i żółte! 

No a buty? Co będzie z butami? 
Buty także przed wiosną schowamy! 
Posuńcie się, bo tu ciasno! 
Pozwólcie im smacznie zasnąć! 
A gdy zamkną się w szafie 
to z wieszaków opadną sny . 
Pełne lekkich, śniegowych płatków . . 
Będą śnić się swetrom i czapkom. 

Zachęcam do przeczytania 
dzieciom tekstu, a potem do 
z a d a w a n i a p y t a ń d o t . 
opowiadania:  Dlaczego zimowe 
ubrania zbiera ły się do snu? 
Dlaczego wiosną nie są już nam 
potrzebne? O jakich ubraniach była 
mowa w wierszu? Jak myślicie, w 
jakim nastroju mogą być zimowe 
ubrania wiosną? Czy cieszą się z jej 
nadejścia? Dlaczego? Gdzie ubrania 

W dniu dzisiejszym, zachęćcie 
swoje pociechy do zrobienia 
porządków wiosennych w ich 
pokoikach. Dajcie im Państwo 
proszę zadanie posegregowania i 
poukładania zabawek.  

Wykonanie ćwiczenia KP2, k. 47. 
(karty pracy trzylatki) 

Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 
2, s. 47) i (ćw. 1, s. 48) (karty 
pracy pięciolatka)



24.03 Wtorek Wiosenny parapet 1. Praca plastyczno-techniczna 
„Kwiatki”. Dzieci rysują kwiaty, 
następnie je wycinają i kolorują 
według własnego pomysłu. 

2. Zachęcam do rozmowy na 
temat tego, kto i dlaczego może 
lubić zimę lub wiosnę. Rozwijanie 
umiejętności argumentowania i 
swobodnego wypowiadania się. 

3. Proponuję zabawę 
logopedyczną. Dzieci powtarzają 
wyrazy, wydłużając samogłoskę 
o, np.: dooom, kooot, noooga, 
soook. 

Wykonanie ćwiczenia z KP2, k. 
55. (karty pracy czterolatka)



25.03 Środa Wierzbowe gałązki 1. Zachęcam do zabawy 
„Szukamy czegoś miłego i 
miękkiego”. Dziecko, szuka 
przedmiotów, które są miękkie i 
miłe w dotyku. Dziecko 
prezentują, co udało mu się 
znaleźć, np.: maskotki, dywanik, 
elementy wyposażenia kącika dla 
lalek (poduszka, kołderka), 
chusteczki higieniczne, czapka, 
szalik, element własnego ubrania. 
Rozwijanie zmysłu dotyku. 

2. Kolejna propozycja to - zabawa 
ruchowa z woreczkiem. Dziecko 
trzyma woreczki i wykonują 
polecenia: Idź z woreczkiem 
położonym na głowie (jednej 
stopie). Trzymaj woreczek w obu 
dłoniach, stań na palcach i staraj 
się dosięgnąć nim do sufitu. 
Przekładaj woreczek z jednej ręki 
do drugiej – przed sobą i za 
plecami. 

Wykonanie ćwiczenia z KP2, k. 
56. (karty pracy czterolatka) 

Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 
2, s. 49) (karty pracy pięciolatka)



26.03 Czwartek Wesołe pisanki 1. Wiersz Doroty Gellner Pisanki. 

Patrzcie, ile na stole pisanek! 
Każda ma oczy malowane, 
naklejane. 

Każda ma uśmiech kolorowy 
i leży na stole grzecznie, 
żeby się nie potłuc przypadkiem 
w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 
Pisanki nie są do jedzenia. 
Z pisanek się wyklują 
świąteczne życzenia! 

Zachęcam do przeczytania 
dzieciom tekstu, a potem do 
zadawania pytań, np.: Jak 
wyglądały pisanki z wiersza? 
Dlaczego powinny grzecznie leżeć 
na stole? Dlaczego nie jemy 
pisanek? Z czego wykonuje się 
pisanki? Jakie świąteczne 
życzenia można złożyć drugiej 
osobie? 

Wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 
49. (karty pracy trzylatki) 

Wykonanie ćwiczeń w KP3 (ćw. 
1, s. 50) (karty pracy pięciolatka)



Wszystkie te zadania wykonujcie pomału i ramach możliwości czasowy. Pozdrawiam serdecznie ;-) 

27.03 Piątek Wielkanoc w sali przedszkolnej 1. Proponuję zabawę słowną: 
Wymyślanie rymów do słów, np.: 
chmury, konewka, kwiatki, 
gruszka. (Słowa wymyślane przez 
dziecko mogą być dowolne, nie 
muszą nic oznaczać).  
Rozwijanie inwencji twórczej, 
słuchu fonematycznego. 

2. Zachęcam do wykonania 
„plastelinowych pisanek”. 
Dziecko lepi z plasteliny długie 
wałeczki, formuje z nich pisanki i 
nakleja je na tekturce. Następnie 
formuje z plasteliny kuleczki i 
ozdabia nimi kontury pisanki.  
Dziecko rozwija sprawność 
manualną.

Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 
2, s. 51) (karty pracy pięciolatka)


