
Propozycje zabaw dla Marynarzy 14-17.04.2020 

 

Wtorek 14.04.2020 

1. Poświąteczne najedzone brzuszki trzeba trochę rozruszać, zachęcamy nie 

tylko dzieci ( zabawa dla dwojga więc Drodzy Rodzice zapraszamy do 

gimnastyki) 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

2. Czy udało Wam się w tym roku spotkać Zajączka ?              

W przedszkolu zawsze biegał po ogrodzie i mogliśmy mu chociaż pomachać, 

bo często był bardzo szybki. 

Moja propozycja jest taka - spróbujcie przypomnieć sobie jak wyglądał ten 

Zajączek i namalujcie go farbami, zamiast pędzelka możecie użyć też 

paluszków. 

 

3.  Czas poskakać jak…  https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

4. Czas na krótkie zadanie – załącznik 1 

 

Środa 15.04.2020 

 

1. Dziś zacznij dzień jak Koniki https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

 

2. Czas na zadanie: Rodzice czytają zdania i podpowiedzi Wy sami lub z pomocą 

wpisujecie hasła do krzyżówki 

(załącznik: krzyżówka)  

Jakie rozwiązanie już wiecie?  

Co to jest zdrowie? Wymyślcie razem co to znaczy i jak o nie można dbać. 

Jaka głoska jest na początku? Kto znajdzie jak najwięcej wyrazów na głoskę Z 

 

3. Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M 

 

4. Kiedy koniecznie trzeba myć ręce ?  

w przypomnieniu sobie tego pomoże Wam zadanie ( załącznik 2) 

 

5. Obejrzyjcie bajkę z serii Bajanie na ścianie : 

https://www.youtube.com/watch?v=E0-MrttmnXY 

Zadanie dla chętnych  

Z jak zdrowie – wyklejcie, pokolorujcie lub  naklejcie coś na literkę, a może dorysujcie  

a może coś z niej wyczarujecie 

Załącznik 3  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA
https://www.youtube.com/watch?v=kq4NULDhx5M
https://www.youtube.com/watch?v=E0-MrttmnXY


Czwartek 16.04.2020 

1. Piosenka „Myj ręce z liskiem” Śpiewające Brzdące 

           Kto już sam śpiewa przy myciu rąk ? tylko dla przypomnienia  

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

 

2. Posłuchajcie, spróbujcie zapamiętać jak najwięcej jakie mamy zmysły: węch, 

słuch, wzrok, smak, dotyk 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 

 

3. Jeśli uważnie słuchaliście to następne zadanie będzie bardzo proste: 

załącznik 4 

 

4. Pajęczyna – zabawa ruchowa  

Przyklej papier krepowy lub sznurek lub taśmę malarską do ściany lub drzwi, 

aby zrobić labirynt i poproś, aby dziecko przez niego przeszło. Możesz 

również dać dziecku dowolność w wymyślaniu labiryntu. Potem spróbujcie 

kolejno przez niego przejść. 

 

 

5. Zadanie dla chętnych  załącznik 5 

 

Piątek 17.04.2020 

1. Zagadki Smoka Czyściocha 

 Mydła i wody pilnie unika. Co weźmie do rąk,  

wszystko poplami. a jak takiego nazwać chłopczyka  

Ja wiem, nie powiem. Nazwijcie go sami.  

(brudas)  

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo


 Kwadratowa, kolorowa albo biała bywa.  

W kieszeni ją nosisz, często ją używasz.  

(chusteczka)  

 Używasz go często, wieczorem i rano.  

Przypomina przedmiot, którym grabią siano. 

 (grzebień)  

 Kiedy się rozlega, to pękają uszy. 

 Spróbuj go uciszyć, nie próbuj zagłuszyć.  

(hałas) 

  Bardzo proszę wszystkie dzieci,  

by rzucały do mnie śmieci. 

(kosz)  

 Odkręcasz go w łazience, to wielka wygoda.  

Zaraz umyjesz ręce, już czysta leci woda.  

(kran)  

 

2. Czas na bajkę „ Bajka o złym królu Wirusie i dobrej Kwarantannie”  D. Bródki -  

prosimy Rodziców o przeczytanie i rozmowę o treści tej bajki (zał. 6) 

 

3. Jak wygląda wirus według Was? Możecie go narysować, namalować a może 

wykleić kolorowym papierem – to jak wygląda zależy od Was 

 

4. Po poważnych tematach pora na chwilę zabawy 

Ciecz nienewtonowska to świetna zabawa sensoryczna dla wszystkich dzieci 

małych i dużych, a i dorosły chętnie się potapla. Trzeba przyznać, że oprócz 

zabawy to miłe odprężenie dla dłoni. 

Wystarczy do mąki ziemniaczanej dodać odrobinę wody, aby powstała 

niesamowita w dotyku ciecz nienewtonowska. To zdecydowanie numer jeden 

jeśli chodzi o zabawy sensoryczne i chyba większość dzieci uwielbia takie 

aktywności i eksperymenty. 

 

 



5. Zadanie dla chętnych 

 

zróbcie domino sylabowe z załącznika 7 

 

Kilka propozycji zabaw z literkami w załączniku 8  

(oczywiście dla chętnych) 

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych nauka wiązania butów  

Ciekawe kto zdąży się nauczyć przed powrotem do przedszkola?  

 

 Wierszyk o myszkach Miki i Piki - 

 Nauka wiązania sznurowadeł 

 

1. Były sobie dwie myszki Miki i Piki. 

Miały długie ogonki. 
- dziecko trzyma oba sznurowadła. 

2. Zamieniły się miejscami. - dziecko krzyżuje sznurówki. 

3. Jedna myszka weszła do norki. 
- wkładamy jeden koniec sznurowadła w 

utworzone oczko. 

4. Druga ją zamknęła. - zaciskamy supeł. 

5. Jedna wystawiła uszko. 
- robimy z jednego końca sznurowadła 

małe uszko. 

6. Druga ją okrążyła i wystawiła swoje. 
- dziecko owija sznurówkę dookoła uszka i 

przez otwór wypycha drugie sznurowadło. 

7. Przyszedł kot, złapał myszki za uszy i 

wyciągnął z norki. 

- łapiemy palcami obu rąk za oba uszka i 

zaciskamy oba sznurowadła. 

Polecam do nauki wiązania dwa różne kolory sznurowadeł – będzie łatwiej! 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 



Załącznik KRZYŻÓWKA 

Krzyżówka 
 

 

 

 

1. Zwierzę w paski to … 

2. Leci z kranu 

3. Zwierzę, które daje nam mleko  

4. Dzięki niemu widzimy 

5. Ptak, który powiadają, że jest bardzo mądry 

6. Zabawka, którą można kopać, rzucać  lub …. Zmyłka 

7. Duży w kinie to … 

 

 

 

Rozwiązanie ………………………………………………………………………… 

 

  1.      

2.        

 3.       

  4.      

5.        

 6.       

  7.      



Załącznik nr 2 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

Coś tu nie pasuje? 

Skreśl co nie pasuje w każdym rzędzie, pokoloruj obrazki 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 

 

 

 



 



 



Przeczytaj i narysuj 

To kot i mama. 

 

 

 

 

 

 

 



Trochę trudniejsze ale z pomocą na pewno się uda – 

przeczytaj i narysuj 

To mama i tata. Mama ma 

kotka Motka. Kot jest rudy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


