
Zadania dla Marynarzy 

 

Poniedziałek 

22.06.2020 

Przyszło do nas lato 

1. Zabawy poranne przy muzyce: piosence o Stonodze: 

https://www.youtube.com/watch?v=WbUG5r6vRpw 

2. Posłuchajcie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo  

o czym była tak o lecie, gdyż zaczęła się kolejna pora 

roku czyli lato.  

3. Jakie jest lato:  

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA 

4. Narysujcie panią Lato w  kolorowej sukience i ….  

 

Wtorek 

23.06.2020 

Dzień Taty 

1. Dziś bardzo  ważny dzień – święto taty. Dziś zabawy 

i zadania do wykonania z tatą . Pamiętacie piosenkę 

o rodzinie : 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 

2. Gimnastyka poranna z tatą przy piosence ( zaproście 

tatę do tańca i zabawy) 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

https://www.youtube.com/watch?v=WbUG5r6vRpw
https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo
https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc
https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8


3. Portret mojego taty – wykonajcie portret taty, 

ozdóbcie ramkę i wręczcie tacie ( powieście na lodówce) 

4. Czas do kuchni – proponuje zaprosić tatę do wspólnego 

gotowania – może zrobicie koktajl truskawkowy a może 

pyszne szaszłyki owocowe  a może muffinki jogurtowe : 

https://www.poezja-smaku.pl/muffinki-jogurtowe-

bardzo-wilgotne/ 

5. Lokomotywa taty – posłuchajcie a następnie spróbujcie 

narysować cos w wagonikach co zapamiętaliście 

6. Masażyk na zakończenie wspólnego dnia  

Szliśmy razem na wycieczkę, 

(otwartą dłonią uciskanie pleców) 

z tyłu na plecach mieliśmy teczkę. 

(rysowanie prostokąta na plecach) 

Na niebie świeciło słoneczko, 

(zataczanie niewielkich kół na ramionach) 

a myśmy biegali w kółeczko. 

(rysowanie kół na łopatkach) 

Długą linę mama z tatą trzymali 

(rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa) 

i wesoło na boki się kiwali. 

(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami) 

Wolno szliśmy, szurając nogami 

(otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie 

głaskanie w dół i górę wzdłuż kręgosłupa) 

a mama skakała wesoło za nami. 

(dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach) 

Wtem zaczął kropić deszczyk 

(delikatne stukanie palcami po plecach) 

https://www.poezja-smaku.pl/muffinki-jogurtowe-bardzo-wilgotne/
https://www.poezja-smaku.pl/muffinki-jogurtowe-bardzo-wilgotne/


i poczuliśmy wesoły dreszczyk. 

(połaskotanie w pasie osoby siedzącej przed nami) 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

 

Środa 24.06. 

Lody  

1. Piosenka na dobry początek dnia 

https://www.youtube.com/watch?v=w8mPTZXGbe8  

kto pamięta tę piosenkę ? 

2. Jakie lubicie lody ? To dziś wykonajcie sobie takie 

kolorowe lody z  wacików kosmetycznych  

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-

plastyczna-na-upalne-dni.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8
https://www.youtube.com/watch?v=w8mPTZXGbe8
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3. Zagadki : 

• Kruchy, przezroczysty, jest jak szyba prawie. W mroźny 

dzień zimowy znajdziesz go na stawie. (lód) 

• Puszysty, bialutki, zimą leci z nieba. Wielkiego bałwanka 

lepią z niego dzieci. (śnieg) 

• Żelazne długie żeberka wiszą pod oknem równiutko. Kiedy 

się zrobią gorące, w domu nam będzie cieplutko. (kaloryfer) 

• Wisi na niebie kula świecąca. Ogrzewa ziemię bo jest 

gorąca. Cieszą się kwiaty, śmieją się drzewa, martwi się 

tylko bałwan pękaty, bo kiedy kula zbyt mocno grzeje,  

brzuszek bałwanka szybko topnieje. (słońce) 

 

4. Zabawa dydaktyczna „Prawda- fałsz” dzieci nic nie mówią 

tylko pokazują albo kciuk do góry albo na dół 

• Lody waniliowe są cieple F 

• Śnieg jest zimy P 

• Ogień jest zimny F 

• Kaloryfery zimą są ciepłe P 

• Lód jest ciepły F 

• Zupa w przedszkolu jest zimna F 

 

5. Zabawa ruchowa „Lodowe rzeźby”. Zabawa przy wesołej 

muzyce - na hasło lód zastygają w bezruchu. 

 

 

 



Czwartek 25.06.2020 

Zabawy z wiatrem  

1. Kolorowa gimnastyka 

 

 

  

  



   

 

  

 Potrzebne będą nam: 

Planszę ze schematycznie narysowanymi postaciami 

wykonującymi ćwiczenia ruchowe (każda postać narysowana 

innym kolorem), kolorowe karteczki lub żetony, worek do 

losowania. 

Na czym polega ta zabawa? 

Wrzucamy do worka kolorowe żetony lub karteczki. Dorosły i 

dziecko na zmianę je losują. Następnie grający sprawdzają 

na zawieszonej na ścianie lub położonej obok planszy, które 

ćwiczenie jest w kolorze odpowiadającym wylosowanemu. 

Wykonują to ćwiczenie. 

http://przedszkole-wwz.pl/wp-content/uploads/2015/11/DSC_00661.jpg
http://przedszkole-wwz.pl/wp-content/uploads/2015/11/DSC_00691.jpg
http://przedszkole-wwz.pl/wp-content/uploads/2015/11/DSC_00661.jpg
http://przedszkole-wwz.pl/wp-content/uploads/2015/11/DSC_00691.jpg


 Możecie w tym ćwiczeniu wprowadzić również małe zmiany 

Zamiast kolorów wprowadzamy kształty – ćwiczenia 

przedstawione są w figurach geometrycznych. Po 

wylosowaniu figury dziecko szuka, która postać jest 

narysowana w trójkącie, która w kole itd. 

Bardzo ważne jest aby przestrzegać zasad gry!! 

Dzięki tej zabawie dziecko uczy się odczytywania symboli. 

Uczy się jak odnajdywać i łączyć informacje. A co 

najważniejsze rozwija umiejętność wykonywania sekwencji 

czynności ważnych dla opanowania strategii rozwiązywania 

problemów. 

2. Posłuchajcie wiersza o : 

https://www.youtube.com/watch?v=iXes9vszZns 

o czym był wiersz ? co to jest wiatr ? jaki może być? 

3. Wiatraczek – spróbujcie razem z rodzicami zrobić 

wiatraczek z papieru: 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

wychodząc na spacer zabierzcie go ze sobą i zobaczcie jak 

wiatr będzie go poruszał. 

4. Narysuj latawiec i ozdób go różnymi szlaczkami a 

następnie pokoloruj tło. 

( wzór według którego można narysować latawiec) 

https://www.youtube.com/watch?v=iXes9vszZns
https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o


 

 

Piątek 26.06.2020 

Wspominamy przedszkole  

 

Dziś ostatni dzień zadań – kończy się rok przedszkolny już 

za chwilę wakacje a po nich rozpocznie się nowy etap w 

Waszym życiu  szkoła. 

Skoro ostatni dzień zadań to zaczynamy od gimnastki 

porannej https://www.youtube.com/watch?v=HTlbc8mg8Y0 

Co najbardziej zapamiętaliście z Waszego pobytu w 

przedszkolu – wycieczki, zabawy czy kolegów ? narysujcie 

Wasze wspomnienia . Już jesteśmy ciekawe co to będzie? 

https://www.youtube.com/watch?v=HTlbc8mg8Y0


Jaka jest Wasza ulubiona piosenka, którą często śpiewacie 

lub my razem śpiewaliśmy? Pamiętacie hymn naszego 

przedszkola : Tu w przedszkolu Pod Żaglami….  

https://www.youtube.com/watch?v=x_gcq7y2Bag 

 

W załączniku znajdują się wakacyjne wyzwania może komuś się 

przydadzą 😊 

 

Kochani Marynarze niestety  

nie możemy pożegnać się  

w przedszkolu, ale jak tylko będzie to możliwe od razu 

zadzwonimy do Waszych rodziców i zaprosimy Was do 

przedszkola na spotkanie. 

Przygotowałyśmy dla Was niespodzianki, 

które w dniu 29.06 odbiorą Wasi Rodzice 

 

Życzymy Państwu i dzieciom wesołych i pogodnych wakacji 

pełnych pozytywnych doznań i niezapomnianych przygód, 

niech każdy dzień będzie pełen zabawy, uśmiechu  

i zadowolenia nawet z małych sukcesów. 

 

Do zobaczenia 😊 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_gcq7y2Bag


Załączniki  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


