
Propozycje zabaw dla Marynarzy 
na tydzień 23.03-27.03 

 
Mamy nadzieję, że poprzednie zadania sprawiły dzieciom trochę radości. 
Oto kolejne propozycje zadań do wspólnego spędzania czasu. Czekamy 
na fotorelacje z wykonywanych zadań (bardzo tęsknimy za dziećmi 
dlatego zdjęcia sprawiłyby nam dużo radości).  
Pozdrawiamy cieplutko 
Pani Małgosia, Pani Justynka, Pani Iwonka i Pani Marta 
 

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 
 

1. Na początek piosenka : Kto zna ten śpiewa a kto nie ten skacze: 
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

2. Wiosna budzi się i coraz chętnie zagląda w różne miejsca  
w naszym mieście. Przypomnijcie sobie dzieci jak wygląda nasz 
ogródek przedszkolny – narysujcie taki jak chcielibyście, żeby 
wyglądał jak wrócimy 

3. Ważne zadanie dla dzieci przypomnijcie sobie i spróbujcie nauczyć 
Rodziców naszej piosenki : Oto morze Bałtyckie dla ułatwienia: 
https://www.youtube.com/watch?v=N6TYr2wnrlw 

 
WTOREK – 24.03.2020 

 
1. Coś na poranną gimnastykę: zabawa w Figurki – Rodzic włącza 

piosenkę ( wybraną przez dziecko lub Rodzica) – dziecko tańczy  
w rytm muzyki  nagle Rodzic zatrzymuje muzykę a dziecko 
wykonuje jakąś fajną figurkę ( nie może się ruszyć – zabawę 
powtarzamy kilka razy). 

2. Za oknami pojawiły się pierwsze kwiaty a żeby lepiej je poznać 
obejrzyjcie film: 
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

3. Przebiśnieg – w załączniku propozycja wykonania pracy 
plastycznej (załącznik 1) dziękuję Wiktorii za inspirację  
(mieliśmy tę pracę wykonać razem w Sali ale czekaliśmy na 
wiosnę ) 

 
ŚRODA – 25.03.2020 

 
1. Piosenka przypominająca  i utrwalająca znajomość dni tygodnia 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ  (jeszcze jej nie 
poznaliśmy ale sądzimy, że dzieci szybko nauczą się tej piosenki) 
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2. Wiosna rusza dziś pociągiem w świat i dlatego kolorujemy dzisiaj 
pociąg (załącznik nr 2) 

3. Cos do posłuchania a może i narysowania Cudaczek 
wyśmiewaczek ( fragment wybrany przez Rodziców dostosowany 
do możliwości skupienia uwagi przez dziecko, Po zakończeniu 
wytłumaczenie nieznanych słów i rozmowa o wysłuchanym 
fragmencie.  
https://www.youtube.com/watch?v=Xe3B8tGjKXE&fbclid=IwAR2O
bm43D0GKeo1r5MbtsOBF88NEeiH8T53mP8nsL-
Z7qRT9vENzUbEmu1g 
 
 

CZWARTEK – 26.03.2020 
 

1. Zabawa na dobry początek dnia to: Rodzic klaszcze a dziecko robi 
tyle kroków ile usłyszało klaśnięć (uwaga nie podpowiadamy  
i zaczynamy od 2-3 klaśnięć) 

2. Wycinanki – mamy nadzieje, że w domu znają się j gazety, reklamy 
czy  kolorowanki – nasza propozycja – dzieci wycinają litery  
i próbują układać i naklejać wyrazy oczywiście z pomocą rodziców 
(nie chodzi o wycięcie całego wyrazu tylko ułożenie wyrazu z liter)  
można wymyśleć kategorię np. wiosna, zabawki a może …. 

3. Przypomnienie Budujemy ciszę – magiczna piosenka (czy już 
wszyscy znają ruchy) 
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM 

 
PIĄTEK – 27.03.2020 

 
1. Czas na poranną gimnastykę: 

https://www.youtube.com/watch?v=yajQTJ1EgRA 
2. Przebiśniegi – znajdź różnice  (załącznik 3) 
3. Zabawa, którą dzieci bardzo lubią 

https://www.youtube.com/watch?v=InEeyPR93Uc  
Słowik – bajka do słuchania Po zakończeniu wytłumaczenie 
nieznanych słów i rozmowa o wysłuchanym fragmencie. 
https://www.youtube.com/watch?v=kRGBwnlYlas 
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Załącznik nr 2  
 

 



Załącznik nr 3  

 
 


