
Realizacja podstawy 
programowej  
w przedszkolu  

Przykładowe zadania dla przedszkolaków 



EDUKACJA 
MATEMATYCZNA 



Etapy rozwoju myślenia matematycznego według Edyty Gruszczyk - 

Kolczyńskiej -  

Układamy rytmy   

Do wykonania tego ćwiczenia przydadzą nam się: kolorowe patyczki, kredki w różnych kolorach, kolorowe 

klamerki, nakrętki po napojach czy guziki. Ogólnie rzecz ujmując, przyda się wszystko to, co różni się kształtem  

i kolorem. Przy pomocy takich domowych skarbów będziemy układać różne wzory, które będą się powtarzać, tzw. 

rytmy. 

Zaczynamy od ułożenia z dzieckiem czegoś bardzo prostego. Na przykład kładziemy obok siebie 3 kolorowe 

nakrętki i mówimy: Kółko zielone, kółko czerwone, kółko niebieskie. Następnie prosimy dziecko o odtworzenie tego 

samego wzoru. Później dla utrudnienia układamy pomiędzy nakrętkami kolorowe patyczki/kredki. Znów nazywamy 

na głos, to co ułożyliśmy dla ułatwienia wskazując palcem na każdy element układanki, np.: Kółko zielone, żółta 

kredka, kółko czerwone, różowa kredka… itd. Długość wzoru i różnorodność wprowadzonych elementów 

dopasowujemy do umiejętności naszego malca. Jeśli idzie mu dobrze, można również zmienić podłoże, na którym 

będzie układać swoje wzory. W ten sposób przechodzimy do elementów kodowania... 



Przykładowe rytmy do odtworzenia 

źródło zdjęć: http://centrumedukacyjnepi.blogspot.com/2017/06/etapy-rozwoju-myslenia-
matematycznego.html 



Elementy kodowania w domu  

By wykonać to ćwiczenie możemy posłużyć się poprzednimi pomocami lub po prostu 

klockami. Potrzebne będzie też opakowanie po jajkach.  

Na górnej części opakowania malujemy wzór, który chcemy ułożyć. Możemy wykorzystać 

do tego karteczki, tak by nie malować po opakowaniu i tym samym wykorzystać je 

wielokrotnie. Na dolnej części pudełka układamy elementy odpowiadające kodowi.  

Taka zabawa wspomaga rozwój intelektualny naszego dziecka oraz wspiera rozwój  

kompetencji matematycznych. Maluch uczy się również przewidywania następstw 

swoich działań, (podobnie jak w grze w szachy) oraz logicznego myślenia.  

 



Żródło: https://motylewdzienniku.pl/2018/08/24/ale-jaja-fonetyka-juz-z-glowy-nie-umyka/ 



Kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni 

Do wykonania tego ćwiczenia znów możemy posłużyć się tymi samymi pomocami. Będzie nam jeszcze potrzebna 

taśma klejąca lub duży arkusz papieru i coś do pisania. 

Rodzic przykleja kawałek taśmy klejącej (lub przedziela na pół duży arkusz papieru) i po jednej stronie układa 

wymyślony przez siebie wzór. Zadaniem dziecka jest jego odtworzenie na zasadzie odbicia lustrzanego. Arkusz 

papieru możemy podzielić w dowolnym kierunku, w zależności od tego jaki chcemy uzyskać poziom trudności. 

Dzięki temu ćwiczeniu dziecko nie tylko ćwiczy pamięć i logiczne myślenie, ale również wspomnianą orientację w 

przestrzeni (prawo, lewo, góra, dół). 

 



Żródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/wspieranie-edukacji-matematycznej-dzieci/ 



Szlaczki  

Teraz czas poćwiczyć troszkę motorykę małą i prawidłowy chwyt 

pisarski. Rysując szlaczki wspomagamy też koordynację wzrokowo - 

ruchową dziecka oraz... jego cierpliwość :) 

Gotowe ćwiczenia znajdują się pod linkiem: 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wiosna/ 



EDUKACJA 
POLONISTYCZNA 



Bajka terapeutyczna  
Bajka o odważnej pszczole autorstwa Moniki 

Abraszewskiej (s. 11-14) 
Do prezentacji dołączamy plik z bajkami terapeytycznymi. Tym razem postaramy się opracować Bajkę o odważnej 

pszczole. Poniżej znajdują się przykładowe pytania do dyskusji z przedszkolakiem :) 

1. Dlaczego Michał zaczął krzyczeć  na widok małej pszczółki? 

2. Co smacznego zbierały do ula pszczoły? 

3. Kto napadał ule pszczół, by wykraść im miodek? 

4. Jak czuły się pszczółki, które straciły całe zapasy na zimę? 

5. Jak miała na imię mała odważna pszczółka, która wyruszyła w daleką podróż? 

6. Co Tina dostała od Królowej Przyrody, by się bronić? 

7. Czy pszczółki mogły atakować żądłem ludzi bez powodu? Jeśli nie, to kiedy mogły użyć żądła? 

8. Czy Michał po wysłuchaniu bajki o pszczółce Tinie dalej bał się pszczółek? 

9. A czy ty boisz się małych pszczółek?  



Fragment wierszyka do nauczenia się na pamięć 

„Pracowite pszczółki” 
 

Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały. 
Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia. 

Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje. 
W lesie, w powietrzu czy też na łące, 
możemy spotkać pszczółek tysiące. 

Ciągle latają, nektar zbierają i wiele siły do pracy mają. 
Z zebranym nektarem, z zachwytu wielkiego, 

wracają pszczółki do domu swojego. 
Każda to pszczółka jest pracowita, żadna nie próżnuje, 

produkuje dla nas miodek i ciężko pracuje. 
A my miodek ten lubimy, szybko go zjadamy, 

przez co zdrowsi się czujemy i dobre humory mamy. 
 

AUTOR: Olga Adamowicz 



EDUKACJA 
PRZYRODNICZA 



Eksperyment I - Lampa Lava 
Przygotujcie: 

● szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości) 

 

● 1/4 szklanki wody 

 

● barwnik spożywczy 

 

● tabletka musująca (Wapno, Witamina C lub Magnes) 

 

Do wody wlewamy kilka kropli barwnika spożywczego i całość wlewamy do szklanki z olejem. Już po chwili  wlewana 

woda zamieni się w kolorowe bąbelki. Teraz pozostało już tylko dodać tabletkę musującą. Dajcie znać jakie efekty! 



https://tipy.interia.pl/8157,0,jak-zrobic-lampe-lawa.html 



Eksperyment I - Wędrująca woda 

Przygotujcie: 

● 3 szklanki z wodą 

 

● 3 puste szklanki 

 

● ręczniki papierowe 

 

● barwniki spożywcze 

 

Zaczynamy od zabarwienia wody, a następnie układamy szklanki naprzemiennie - raz pełna, raz pusta. Papierowy ręcznik 

zwijamy w rulon i wkładamy jeden koniec do szklanki z wodą, a drugi do pustej szklanki. Teraz już tylko czekamy aż woda 

zacznie się przemieszczać i napełniać puste szklanki. 







Żródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/eksperyment-wedrujaca-woda/ 



EDUKACJA 
PLASTYCZNA 



Praca plastyczna „Bocian” 

 



JĘZYK ANGIELSKI  



Język angielski 

●  W załączniku wysyłamy zadania z języka angielskiego. W plikach znajdą Państwo: 

zadanie z łączeniem słówek i obrazków,-domino do wspólnego wycięcia, 

poukładania i pokolorowania,-karty obrazkowe, które również można pokolorować 

i poćwiczyć słówka na zasadzie memory lub dobierania kart słowo - obrazek w 

pary. Życzymy miłej zabawy! 


