
 
Propozycje zabaw dla Marynarzy 

na tydzień 30.03-03.04 
 

 

Kochani, tym razem przygotowałyśmy kilka propozycji zabaw, które umilą Wam czas 

oczekiwania na Święta Wielkanocne.  Mamy nadzieję, że będziecie się świetnie 

bawić  

 

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 
  

1. „Masażyk na dobry humor”  - wykonujemy gesty zgodne z treścią wiersza 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. 
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. 

 
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. 
 

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. 
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. 

 
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 
 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

 
2. „Jakie to święta ?” 

Dzieci wycinają z białego lub kolorowego papieru sylwety 9 jajek.  Rodzic rysuje 

na każdej kropki  lub wpisuje cyfry (  od 1 do  9  ) a na odwrocie każdego jajka  

pisze jedną literę składającą się na słowo WIELKANOC. 

Dzieci przeliczają kropki i  układają jajka wg wzrastającej liczby kropek. Następnie 

odwracają je i odczytują nazwę świąt ( samodzielnie lub z pomocą Rodzica).                                                                                         

Jajka można teraz dowolnie ozdobić   i stworzyć kolorowe pisanki 

 

3. Posłuchajmy razem piosenki: „Idą święta”, porozmawiajmy o tradycjach 

ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ


4. „Wielkanocne zagadki” – rozwiązania dzieci mogą narysować 

   *  Mam  czerwone  nóżki,                                         * W jaki to dzień, raz do roku 

      jestem  żółtą  kulką.                                                 wolno, a nawet wypada, 

      A  kiedy  urosnę,                                                      brata,  siostrę  polać wodą, 

      To  zostanę  kogutem  lub  kurką                             a sąsiadowi - sąsiada? 

                   (kurczątko)                                                     ( w lany poniedziałek) 

 

    *  Ma dwa rogi, cztery nogi,                                      * Jak  się  nazywa   

        z wełny kożuch na mróz srogi                                  skorupka od  jajek, 

       Trawę skubie cały ranek,                                         która  się  na  cacko            

        ten biały......                                                            świąteczne  nadaje? 

                (baranek)                                                             (wydmuszka) 

   

* W  różne  wzorki  malowana,                                     *  Na  Wielkanocne  Święta 

   cała  wkoło  opisana                                                     pamięta  o  prezentach 

             (pisanka)                                                                          ( zajączek ) 

 

WTOREK – 31.03.2020 
 

1. Piosenka „Myj ręce z liskiem”   Śpiewające Brzdące 

Myj ręce z Liskiem Łakomczuszkiem przez 30 sekund, bo właśnie tyle trwa ta 

piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs 

 

2. Układamy wielkanocne tangramy,  wystarczy pokolorować elementy tangramu, 

powycinać i już można układać!   Może uda nam się ułożyć zajączka, kotka albo 

dom   

Załącznik nr1 

 

3. Zabawa ruchowa „Skoki zajęcze"  podskoki obunóż w różnych kierunkach   

z omijaniem przeszkód 

 

4. Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato „Bajeczkę wielkanocną”  A. Galicy 

Załącznik nr2 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs


ŚRODA – 01.04.2020 
 

1. „Kwiecień – plecień” –  zajrzyjcie  do kalendarza, dzisiaj zaczyna się nowy 

miesiąc. Obejrzyjcie  krotki film, który pozwoli nam utrwalić nazwy wszystkich 

miesięcy w roku 

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

Czy pamiętasz, jaki miesiąc właśnie się skończył, a jaki się rozpoczyna? 

 
2. Dzisiaj jest Prima aprilis     To dzień wesołej zabawy,  żartów i  psikusów.  

Na początek proponujemy zabawę poprawiającą humor „Rozśmieszaj mnie”  
–  można bawić się z siostrą, bratem, mamą, tatą. 
 

3. „Cuda i dziwy” – posłuchajmy wiersza J. Tuwima, i  wykonajmy ilustrację 

inspirowaną wierszem  

lub inny śmieszny rysunek 
 Załącznik nr3 

 
4. Piosenka ze śmiechem –  teraz trochę pośpiewamy  

Zaśpiewajmy znaną i lubianą piosenkę na sylabach „ha” „hi” „he” „ho” 
 

5. Oglądanie bajki „Uśmiech proszę” z serii „Masza i niedźwiedź” 

https://www.youtube.com/watch?v=DqQ5FAG3Ois 

             

CZWARTEK – 02.04.2020 
 

1. Opowiedzmy  dzieciom o wielkanocnej Krainie, w której trwają przygotowania  

do Świąt Wielkanocnych. Zajączki są bardzo zapracowane. Robią świąteczne 

porządki, pieką baby i mazurki, malują pisanki i przygotowują niespodzianki dla 

dzieci. Może pomożemy zajączkom  w przedświątecznych przygotowaniach?  

 

2. "Świąteczne porządki" zabawa ćwicząca mięśnie narządów mowy. 

Dzieci wykonują ruchy językiem ilustrując opowiadanie nauczycielki:  

           *„ zamiatamy" wszystkie kąty w buzi,  
     *  malujemy  językiem policzki wewnątrz  ( ściany )  
     * malujemy  podniebienie, próbują namalować gwiazdki (sufit ) 
     * myjemy  okna  - językiem dotykają wszystkie zęby  
     * sprzątamy po malowaniu - dzieci ponownie wymiatają językiem wszystkie 
       kąty w buzi,  
     * wietrzymy - dzieci nabierają powietrze nosem, wypuszczają ustami.  

 
3. Posłuchajmy „ Piosenki o sprzątaniu domu” Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU
https://www.youtube.com/watch?v=DqQ5FAG3Ois
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


4. Już czas na świąteczne  porządki - zapytajmy rodziców, jak moglibyśmy pomóc,  

może zrobimy wspólnie porządek w swoim pokoju,  ułożymy zabawki na półkach, 

posegregujemy puzzle, klocki    

 

5. Wielkanocne puzzle, które  możemy wykonać  samodzielnie. Należy 

pokolorować obrazek, pociąć po linii i nakleić na kartkę.  

Załącznik nr4 

 

PIĄTEK – 03.04.2020 
 

1. „Witaj dzień” – piosenka na dobry humor 

https://www.youtube.com/watch?v=cDOD9b4s3iA 

 

2. Wielkanocna kartka świąteczna. 

Wielkanoc coraz bliżej, więc czas najwyższy zrobić kartki z życzeniami. 

Wykorzystując dostępne w domu materiały plastyczne, wykonaj  niepowtarzalną  

kartkę  wielkanocną dowolną techniką. Chętne dzieci mogą skorzystać z naszej 

propozycji  Załącznik 5 

Gdy kartka będzie już gotowa, można wykonać zdjęcie i  przesłać babci i 

dziadkowi. Na pewno się ucieszą  

3. Teraz chwila relaksu - „Wielkanocny masażyk” 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni 

Śniła mu się pisaneczka,  

ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki  (rysujemy ślimaczki). 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek). 

 

4. Przypomnijmy sobie piosenką „Idą święta” 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDOD9b4s3iA
https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ


Załącznik nr 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

Bajeczka wielkanocna A. Galicy 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki 

zaczęły wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 

wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej.  

 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, 

żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 

 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, aż w 

bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić 

jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to 

„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc  piosenkę 

 

  

 
 
 
 



Załącznik nr 3 

 

„Cuda i dziwy” Julian Tuwim 

 

Spadł kiedyś w lipcu 

Śnieżek niebieski, 

Szczekały ptaszki, 

Ćwierkały pieski. 

 

Fruwały krówki 

Nad modrą łąką, 

Śpiewało z nieba 

Zielone słonko. 

 

Gniazdka na kwiatach 

Wiły motylki. 

Trwało to wszystko 

Może dwie chwilki. 

 

A zobaczyłem 

Ten świat uroczy, 

Gdy miałem właśnie 

Przymknięte oczy. 

 

Gdym je otworzył, 

Wszystko się skryło 

I znów na świecie 

Jak przedtem było. 

 

Wszystko się pięknie 

Dzieje i toczy... 

Lecz odtąd - często 

Przymykam oczy. 

 

 
 
 



Załącznik nr 4 

 

 



Załącznik nr 5 
 

 

http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/ 

 

http://krokotak.com/2018/03/easter-cards-2/


 

 

 


