
WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS 
KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA. W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 

 
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 
1. Proponujemy rozruszad się poranną piosenką: „Przywitamy się wesoło”. Julia Borycka, Mateusz Derelkowski i 

Joanna Jabłooska. Piosenkę znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4   
„Przywitamy się wesoło, zaklaszczemy raz, dwa, trzy. 
Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 
Przywitamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy. 
Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty. 
Hop, hop, dzieo dobry, witam wszystkich was. 
Cwałujemy jak koniki, już muzyka wola nas”. (2x) 
 
2. „Zwierzęta morskich głębin” - proponujemy rozwiązanie zagadek słowno - obrazkowych. Obrazki do zagadek 
znajdziesz tutaj: https://przedszkolankowo.pl/2018/05/25/mieszkancy-morz-i-oceanow-plansze/ 
Nie jest rybą, lecz jak ryba pływa. 
Gdy się ma osiem ramion, to całkiem łatwe bywa. 
Jej ciało - osiem nóg i głowa, 
i w tym odpowiedź już się chowa. Ośmiornica 
 

Ona całe swoje życie 
w wodzie pływa znakomicie 
na jej cieniuteokie kości 
ludzie mówią, że to ości. Ryba 
 
Na każdej lśni srebrna łuska. 
Blisko nich możesz się pluskad. 
Ale pogadad nie sposób, 
bo chyba nie mają głosu. Ryby 
 

Skacze ponad wodę to zwierzę sympatyczne 
robi różne pokazy akrobatyczne. Delfin 
 

To największe zwierzę świata, 
wiedzie wodny życia tryb. 
I chod rybą nie jest wcale, 
ma w swej nazwie wiele ryb. Wieloryb 
 

Łazi po dnie morza w pancerzu czerwonym.  
Gdy skreślisz koocówkę usłyszysz krzyk wrony.  
Pancerz go chroni z każdej strony 
i tak jak jego kuzyn rak 
jest w ostre szczypce uzbrojony 
lecz chodzi bokiem, a nie wspak. Krab 
 

W środku perłowa, głos morza chowa.  
Przyłóż do ucha, morza posłuchasz. Muszla 
 

Żyje najczęściej w oceanie 
więc go nie spotkasz raczej kochanie 
ale nie żałuj bo ma w swej paszczy 
cały garnitur zębów strasznych 
Kiedy ten drapieżnik morski 
zbliża się do jakiejś plaży, 
ludzie z wody wyskakują, 
jakby ich zaczęła parzyd. Rekin 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://przedszkolankowo.pl/2018/05/25/mieszkancy-morz-i-oceanow-plansze/


Gdy chodzi ciężki pancerz mu ciąży 
i przez to nigdzie nie może zdążyd 
lecz może śmiad się w nos swoim wrogom 
bowiem kryjówkę nosi ze sobą.  Żółw 
 

Są to wolno żyjące zwierzęta swoim kształtem przypominające gwiazdę  
oraz ogromnej różnorodności barw, kształtów i rozmiarów. 
Żyją na dnie mórz i oceanów, pod skałami i na rafach koralowych. Rozgwiazda 

 

Rodzicu, poproś dziecko, aby podzieliło wyrazy na sylaby z jednoczesnym klaśnięciem w dłonie (na każdą sylabę 
Jedno klaśnięcie w dłonie). 
 
3. Proponujemy  się trochę poruszad w czasie zabawy:  „Sztafeta z muszelkami”.  
Stajemy w rzędzie na linii startu (wyznacza ją skakanka). Na sygnał pierwsza osoba z rzędu biegnie z muszelką  
w dłoni do pachołka (można go zastąpid np. garnkiem, miską), omija go i wraca przekazując muszelkę następnej 
osobie. 
 
4. Proponuję wykonanie dwiczenia grafomotorycznego: „Zwierzęta mórz i oceanów” - kolorowanie obrazka wg 
określonego kodu, poprzez to dwiczenie  doskonalimy sprawnośd manualną dłoni, spostrzegawczośd oraz 
starannośd wykonania pracy. Dwiczenie to też przygotowuje dzieci do nauki pisania. 
Załącznik nr 1. 
 
5.„W morskich głębinach” – proponuje wysłuchanie opowiadania , a następnie przeprowadzenie rozmowy w 
oparciu o opowiadanie i wymyślanie jego dalszego ciągu – kształcimy poprawną aktywnośd językową zgodną  z 
podanym tematem, rozwijamy wyobraźnię dziecka. Rodzic zadaje pytania odnoszące się do opowiadania  
(O kim jest opowiadanie? Gdzie się znajduje rozgwiazda? Jaka jest rozgwiazda? Jakie 
inne zwierzęta żyją w morzu? Co one robią, jak się zachowują?).  
Rodzicu  zaproponuj, aby dziecko wymyśliło dalszy ciąg opowiadania, co może się wydarzyd, czy rozgwiazdę spotka 
jakaś przygoda, znajdzie się w innym miejscu? 
„W MORSKICH GŁĘBINACH” – OPOWIADANIE 
„Nazywam się Gwiazda. a właściwie, to Rozgwiazda. Ale po co te Roz-? Wolę byd Gwiazdą. Leżę sobie na miękkim 
piasku, na dnie morza. Nade mną i dookoła mnie pływają różne zwierzęta morskie. Patrzą i podziwiają. Bo ja jestem 
Gwiazda. Czasami się nudzę, patrzę w niebo i chciałabym byd małą gwiazdką na niebie, Ale to tak wysoko! i kto by 
mnie tam podziwiał? Właściwie, to mam fajne życie. O! Płynie ośmiornica. Hej, hej nie łaskocz mnie! Ale ma długie 
ramiona! Panie krabie, panie krabie czy mogę pojechad na pana grzbiecie do tamtych wodorostów? Dziękuję za 
podróż. Och, czemu tu tak ciemno?! Nic nie widad! O! To wielkie zęby! To rekin! Muszę się schowad. Jak dobrze, że 
jestem koło wodorostów”. 
 
6. Proponujemy piosenkę na pożegnanie: „Pożegnamy się wesoło”. Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=xfOFlrqIYnE 
„Pożegnamy się wesoło, zaklaszczemy raz, dwa, trzy. 

Pożegnamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 
Pożegnamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy. 
Pożegnamy się wesoło już tupiemy ja i ty. 

Hej, do widzenia, żegnam wszystkich was. 
Zobaczymy się, gdy znowu na muzykę przyjdzie czas.” (2x) 
 
7. Proponujemy dla chętnych dzieci dwiczenie: „Połącz kolorowy obrazek morskiego zwierzęcia z jego 
cieniem”. Dwiczymy koncentrację uwagi i spostrzegawczośd u dzieci. Załącznik nr 2. 
 
16.06.2020 WTOREK 
1. „Na dzieo dobry” - proponujemy, aby razem z dzieckiem posłuchad piosenkę. Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs  
„Klaszczemy na powitanie. 
Na dzieo dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa. 
Na dzieo dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa
https://www.youtube.com/watch?v=xfOFlrqIYnE
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs


Tupiemy na powitanie. 
Na dzieo dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa. 
Na dzieo dobry tupią dzieci, witam dzieci was. 
Skaczemy na powitanie. 
Na dzieo dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa. 
Na dzieo dobry skaczą dzieci, witam dzieci was. 
Taoczymy na powitanie. 
Na dzieo dobry taoczą dzieci, taoczą raz i dwa. 
Na dzieo dobry taoczą dzieci, witam dzieci was”. 
 

2. Proponujemy wspólne wysłuchanie piosenki: „Kolorowa rybka” – zapoznajemy dzieci z melodią i słowami 
piosenki z repertuaru Śpiewające brzdące”. Omówcie z dziedmi treśd piosenki. Określcie jej nastrój. Proponujemy, 
aby ruchem dzieci zilustrowały teśd piosenki. Można zachęcid dzieci do nauki piosenki na pamięd.  
Piosenka tutaj:   https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8 
1. Kolorowa rybka pływa w oceanie, 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
A ogromny rekin chciałby zjeśd śniadanie, 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
Rybka pomyślała, że rekin ją zje, 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
Na dnie oceanu, gdzieś schowała się! 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
 

Ref. Plum, plum, plum, plum, 
Plum, plum, plum, 
Plum, plum, plum, plum 
Plum, plum, plum! (2x) 
 

2. Ogromniasty rekin pływa w oceanie, 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
Kolorowej rybki szuka na śniadanie, 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
A, że nie mógł znaleźd nigdzie rybki tej, 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
Na dnie oceanu zapadł w długi sen! 
Plum, plum, plum, plum, plum! 
 

Ref. Plum, plum, plum, plum, 
Plum, plum, plum, 
Plum, plum, plum, plum 
Plum, plum, plum! (2x) 
 

3. „Zwierzęta morskie” -  proponujemy składanie pociętych obrazków  na 3,4,5 i więcej części w całośd, 
Kształcimy umiejętnośd analizy i syntezy wzrokowej. 
Załącznik nr 3. 
 
4. Rybki” – proponujemy zabawę paluszkową:  
„Raz rybki w morzu brały ślub (rysujemy na plecach dziecka faliste linie) 
i tak chlupały: chlup, chlup, chlup. (lekko stukamy w nie rozluźnionymi dłoomi) 
A wtem wieloryb wielki wpadł (masujemy całe plecy) 
i całe towarzystwo zjadł. (mając rozpostarte dłonie ściągamy palce do środka) 
 

5. „Ryby i rekin”- proponujemy zabawę ruchową z elementem biegu. 
Dzieci-rybki pływają, omijając kolorowe szarfy (morze), w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w 
grze na hasło: Uwaga zbliża się rekin! przykucają w szarfach (w jednej szarfie jedno dziecko). 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8


6. Praca dla chętnych dzieci: „Mieszkaocy mórz i oceanów” – połącz kropki pokoloruj obrazek, dwiczenie 
spostrzegawczości oraz doskonalenie sprawności manualnej ręki. 

Załącznik nr 4. 
 

17.06.2020 ŚRODA 

1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy wam zabawę ruchowo – muzyczną: „Rączki klaszczą”. Piosenka tutaj:    
https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q  

„Rączki klaszczą raz i dwa, do klaskania rączki mam. 
W jedną nogę, w drugą nogę, i nad głową i w podłogę. 
W jedną nogę, w drugą nogę, i nad głową i w podłogę. 
Hop, siup, rączki się schowały i grzecznie czekały. 
Do dziesięciu policzymy, znów się zabawimy. 
Raz, dwa, trzy, cztery, pięd, sześd, siedem, osiem, dziewięd, dziesięd.” (2x) 
 

2.„ Krab” – proponujemy wykonanie pracy plastycznej, odbijanie dłoni, domalowywanie elementów kraba. 
Pomysł pracy tutaj: 
https://pl.pinterest.com/pin/680395456192632688/?nic_v1=1ab%2BouYhiL9v2c%2BRj4RCXMFS4J3PTvBWnspOXL 
U8xB7Va5RSYw2Y1KqffLz%2BDyoyt 
 

 3. „Skaczący delfin” – proponujemy zabawę z elementem skoku.  
Określanie miary długości „na oko”. Zapoznajemy dzieci ze sposobami miary długości (za pomocą kroków, stopa za 
stopą). Posługiwanie się pojęciami : dłuższy krótszy. Rodzic czaruje dzieci i zamienia je w delfiny słowami: „Czary 
mary, czary mary i jesteśmy delfinami”. Rodzic wyznacza linię startu, układając linę.   
Prosi, aby dzieci ustawiły się w szeregu – jeden bok drugiego, przed liną. Na hasło: „Pierwszy delfin skacze”: dziecko 
wykonuje jak najdłuższy skok, a rodzic zaznacza długośd skoku taśmą . W ten sposób skaczą po kolei pozostałe 
dzieci oraz na koocu również skaczą rodzice. Na koniec dzieci określają na oko, czyj skok był najdłuższy, najkrótszy. 
Za pomocą kroków, stopa za stopą mierzą długośd swoich skoków. Określają, który skok miał najwięcej ilośd stóp, 
kroków, a który najmniej. Zabawa trwa aż dzieci i rodzice dokonają pomiarów swoich skoków. 
 

4.„Mieszkaocy mórz i oceanów” – proponujemy porównywanie 2 obrazków, dostrzeganie i zaznaczanie różnic na 
obrazkach. Doskonalimy wrażliwośd wzrokową dzieci. 
Załącznik nr 5. 
 

5. „Mieszkaocy mórz i oceanów” – praca dla chętnych dzieci, policz i narysuj tyle kresek w okienku, ile jest 
zwierząt w akwarium. Przeliczanie w zakresie 3,5 i więcej.  
Załącznik nr 6. 
 

18.06.2020 CZWARTEK 
1. Proponujemy piosenkę na powitanie: „Muzyczne stop”.  (Śpiewające Brzdące). Znajdziesz ją tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI 
„Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy. I stop! 
Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy. I stop! 
Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy. I stop! 
To nasz muzyczny krok. 
Skaczemy, skaczemy, skaczemy, skaczemy. I stop! 
Skaczemy, skaczemy, skaczemy, skaczemy. I stop! 
Skaczemy, skaczemy, skaczemy, skaczemy. I stop! 
To nasz muzyczny krok. 
Biegniemy, biegniemy, biegniemy, biegniemy. I stop! 
Biegniemy, biegniemy, biegniemy, biegniemy. I stop! 
Biegniemy, biegniemy, biegniemy, biegniemy. I stop! 
To nasz muzyczny krok. 
To nasz muzyczny krok. 
To nasz muzyczny krok”. 
 

2. „Morskie zwierzęta” – proponujemy dwiczenie – szeregowanie zachowując określony rytm. Załącznik nr 7. 
 

3.„Meduza” – proponujemy wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem włóczki, papierowych talerzyków. 

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q
https://pl.pinterest.com/pin/680395456192632688/?nic_v1=1ab%2BouYhiL9v2c%2BRj4RCXMFS4J3PTvBWnspOXLcU8xB7Va5RSYw2Y1KqffLz%2BDyoyt
https://pl.pinterest.com/pin/680395456192632688/?nic_v1=1ab%2BouYhiL9v2c%2BRj4RCXMFS4J3PTvBWnspOXLcU8xB7Va5RSYw2Y1KqffLz%2BDyoyt
https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI


Pomysł tutaj  http://www.naszebabelkowo.pl/2018/07/kreatywne-wakacje-z-dzieckiem-11.html 
https://funfamilycrafts.com/paper-plate-jellyfish-3/ 
 

4. „Panie Rekinie, czy możemy przepłynąd przez morze?!” – proponujemy zabawę ruchową. 
Rodzic wyznacza linami dwa brzegi morza. Wybrane dziecko stoi w morzu i jest rekinem. Pozostałe uczestnicy 
znajdują się na jednym brzegu i pytają: „Panie rekinie, czy możemy przepłynąd przez morze?!”. Rekin odpowiada: 
„Tak, jeśli macie coś w kolorze...” i tu wymienia kolor. Osoby, które taki kolor mają, mogą spokojnie przejśd na 
drugi brzeg. Pozostałe muszą tam dotrzed w taki sposób, by nie złapał ich rekin. Złapana osoba zostaje nowym 
rekinem. 
 

5. Proponujemy dwiczenie dla chętnych dzieci: „Doprowadź morskie zwierzęta do…” - kreślenie szlaczków po 
śladzie. 
Załącznik nr 8. 
 
19.05.2020 PIĄTEK 
1. Dzisiaj, na powitanie, proponujemy zaśpiewad i zarazem poruszad się przy piosence z repertuaru Śpiewające 
Brzdące: „Marszowa piosenka”. Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA  
„Stu krasnali maszeruje, na bębenku każdy gra. 

Maszerują w dół i w górę, raz i dwa i raz i dwa. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje. 
Stu krasnali maszeruje, długa drogę przeszli już. 
Maszerują w dół i w górę, im nie straszny nawet mróz. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje. 
Stu krasnali maszeruje, dokąd idą, nie wie nikt. 
Maszerują w dół i w górę, w swych plecakach mają wikt. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje. 
Idą, idą w dół, idą, idą, w górę. 
Żaden krasnal, żaden krasnal butów nie żałuje”. 
 

2. „ Podwodny świat zwierząt” – proponujemy oglądanie filmu edukacyjnego. Tutaj: 
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierz%c4%99ta+morskie+odg%c5%82osy&docid=60798997802503657 
&mid=CCD10C113FA6C722A7B5CCD10C113FA6C722A7B5&view=detail&FORM=VIRE  
 

https://www.bing.com/videos/search?q=zwierz%c4%99ta+morskie+odg%c5%82osy&&view=detail&mid=2928D0B5
416E447473752928D0B5416E44747375&&FORM=VDRVRV 

W czasie oglądania filmów dzieci utrwalają wygląd i nazwy morskich zwierząt. 
 

3. A teraz czas na ulubione zabawy ruchowe naszych Maluchów przy muzyce. Rodzice pobawcie się razem ze 
swoimi dziedmi. Gwarantuję wspaniałą zabawę!!! 

Gotowi?- to zaczynamy. Włączcie filmik: „Zabawy rytmiczne lekcja 3 – wartości rytmiczne w podskokach” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 
 

4. „Rzeczka”  - proponujemy udział dzieci w zabawie paluszkowej. 
„Płynie, wije się rzeczka.  
Jak błyszcząca wstążeczka.  
Tu się srebrzy, tam ginie,  

http://www.naszebabelkowo.pl/2018/07/kreatywne-wakacje-z-dzieckiem-11.html
https://funfamilycrafts.com/paper-plate-jellyfish-3/
https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierz%c4%99ta+morskie+odg%c5%82osy&docid=607989978025036574&mid=CCD10C113FA6C722A7B5CCD10C113FA6C722A7B5&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierz%c4%99ta+morskie+odg%c5%82osy&docid=607989978025036574&mid=CCD10C113FA6C722A7B5CCD10C113FA6C722A7B5&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierz%c4%99ta+morskie+odg%c5%82osy&&view=detail&mid=2928D0B5416E447473752928D0B5416E44747375&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierz%c4%99ta+morskie+odg%c5%82osy&&view=detail&mid=2928D0B5416E447473752928D0B5416E44747375&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U


A tam znowu wypłynie”.  
Rysujemy na plecach dziecka falistą linię; delikatnie drapiemy je po plecach, wsuwamy palce za kołnierzyk; 
przenosimy dłoo pod pachę i szybko wyjmujemy. 
 

5. Proponujemy dla chętnych dzieci wykonanie pracy: „Plastelinkowe zwierzęta morskie”- wypełnianie luk w 
formie figur geometrycznych plasteliną, dwiczenie przygotowujące do nauki pisania, utrwalenie wyglądu i 
nazywanie: koła oraz przez dzieci, które rozpoznają i nazywają inne figury: kwadrat, trójkąt. Doskonalenie 
sprawności manualnej dłoni, palców.   
Katy pracy - załącznik nr 9. 
 

6. I na koniec naszych dzisiejszych zajęd proponujemy zabawę: „Podwodny spacer”, którą wszystkie Delfinki 
doskonale znają i mogą jej nauczyd swoich rodziców - zabawa KLANZA muzyka tutaj:   
 https://chomikuj.pl/paniInka/EDUKACJA/PIOSENKI-+pokazwyanki/Podwodny+spacer+-
++w*c4*99*c5*bce+i+raki,4814735097.mp3(audio)  
„Węże i raki 
raki nieboraki 
dźwigają domy 
małe ślimaki 
a rekin ciach 
w około strach 
co z nami będzie 
ACH! 
ref. Woda, woda, plum, plum,  plum 
szumi, szumi, szum, szum, szum 
oj to nie tak! 
(rybki, raki, kraby, rekiny...) taoczą tak.... 
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