
 

Propozycje zabaw dla Marynarzy na tydzień  20.04. - 24.04.2020r 

Kochani Marynarze!  Mija kolejny tydzień, który spędzamy osobno, w swoich domach. Mamy nadzieję, że czekacie na  nowe 

propozycje zabaw i zadań, które dla Was przygotowałyśmy.     

Pozdrawiamy serdecznie Rodziców i dziękujemy za pomoc dzieciom w przygotowywaniu i wykonywaniu niektórych zadań  

   

Poniedziałek 20.04.2020 

1. Przywitajmy się piosenką 

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/domprze/rytmika/utwor_1_powitanka_5_6.mp3 

 

2. Zegar emocji -  z tektury lub papierowego talerzyka wykonajmy dzisiaj zegar, który będzie wskazywał  zamiast 

godzin - uczucia. Na tarczy zamiast cyferek pojawiają się twarze z uczuciami 

 

Dzieci rozwiązują zagadki, wycinają buźki i określają, jakie emocje  przedstawiają oraz  podają sytuacje którym dane 

emocje towarzyszą.  zał. 1  

             Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci-                              Mówią o nim, że ma wielkie oczy, 

              Rączki wymachują, ciało w górę leci,                           Gdy się do naszego umysłu wtoczy, 

              Oczy jak iskierki się zapalają,                                        Trzęsie nami śmiało 

              Wszystkie ząbki usta odkrywają.                                   I paraliżuje całe ciało. 

 

Usta jak podkówka odwrócona,                                    Gdy się w nasze serce wkrada, 

Często łezka w oku zakręcona.                                     To naszymi myślami włada, 

Wygląd twarzy tej dziewczyny                                     Marszczy nam nosek, oczy i czoło, 

Jakby najadła się cytryny.                                             Tupie nóżką i rączką grozi wkoło 

 

Wybrane buźki  przyklejamy na papierowy talerzyk.  Z pomocą rodziców na środku mocujemy papierową strzałkę.                            

W tym celu wykorzystujemy korek i pinezkę. 

Można także skorzystać z podanego szablonu   ( zał. 1a  lub  1b  )     

             Każdy z członków rodziny może w różnych sytuacjach określać swój nastrój  

 

 

3. Pora na gimnastykę, dzisiaj zapraszamy na „Gimnastykę  z misiem” 

https://wordwall.net/pl/resource/1116960/gimnastyka/gimnastyka-dla-misia 

 

4.  „Masażyk” – zabawa relaksacyjna. Rodzic rysuje na plecach dziecka dowolny kształt ( np. słońce, serce…),                               

figurę geometryczną, pisze literę albo cyfrę – dziecko odgaduje. Później następuje zmiana ról 

 

5.  Zabawa „Dokończ zdanie” 

- Jestem zły gdy ...  

- Cieszę się gdy ... 

- Jestem smutny gdy ... 

- Jestem zdziwiony gdy ... 

 

            Co mnie cieszy, raduje?  -praca plastyczna,  rysunek kredkami lub malowanie farbami 

                Załącznik  2a  lub 2b 

    

6. Oglądanie bajki  „Domisie – kto się czubi, ten się lubi” 

 https://www.youtube.com/watch?v=hxHD0Lhxk3g 

 

 

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/domprze/rytmika/utwor_1_powitanka_5_6.mp3
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Wtorek 21.04.2020 
1. Zabawa z piosenką „Hyc, Tup, Klap” 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

 

2. „Dobrze policz’  -  matematyczne zabawy 

 https://www.youtube.com/watch?v=PSIZdjKSuu8 

 

3.  „Kto pierwszy do mety?” – konstruowanie i rozgrywanie gry planszowej z elementami ćwiczeń gimnastycznych 

Możemy własnoręcznie przygotować dywanową grę planszową, na której po stanięciu pionkiem w określonym polu, 

trzeba będzie wykonać konkretne ćwiczenie,  na przykład pięć przysiadów, trzy pajacyki… 

 Planszę przygotowujemy na dywanie z wykorzystaniem dostępnych materiałów, wspólnie wymyślamy zasady gry, 

które warto spisać i już można grać  

 

4. „Zrób to co ja” – zabawa ćwicząca refleks i koncentrację 

https://pl.pinterest.com/pin/90353536263485527/ 

 

5.  Wędrujący rysunek – zabawa dla 2-lub większej ilości osób. Każdy otrzymuje czystą kartkę i zaczyna rysować 

dowolny obrazek, po krótkiej chwili zamieniamy się pracami i rysujemy dalej.                                                                                      

Zmian dokonujemy kilkakrotnie a skończone prace wieszamy na wystawie  

6.  Koncert piosenki  -  przypomnijcie sobie ulubione przedszkolne piosenki i zaproście rodziców na koncert.  

Można zorganizować KARAOKE 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/video-4/karaoke-47 

 

Środa 22.04.2020 

1. „Kiedy jesteś smutny”  -- zabawa przy piosence na dobry humor 

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/domprze/rytmika/utwor_3_kiedy%20jestes%20smutny.mp3 

 

Zabawa ruchowa  - powitanka:  dzieci witają się kolejno wypowiedzianymi przez rodzica  częściami ciała: 

• Prawa dłoń z lewym łokciem – lewa dłoń z prawym łokciem; 

• Prawy łokieć z lewym kolanem – lewy łokieć z prawym kolanem; 

• Prawa dłoń z lewym uchem – lewa dłoń z prawym uchem; 

• Prawa dłoń z lewą stopą – lewa dłoń z prawą stopą; 

 

2.  „ Bawimy się w teatr” – teatrzyk sylwet na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej, pt. „Kino w łazience”  

Spróbujmy zorganizować wspólnie przedstawienie  z wykorzystaniem przyborów do mycia zębów, na które możemy 

zaprosić wszystkich członków rodziny a także nasze lale i misie 

 

Szczotka:  Jestem szczotka. 

 

Tuba:  Jestem tuba. 

 

Szczotka: Pani tuba jest za gruba. 

 

Tuba:  Jestem gruba, ale schudnę. 

           Bo to wcale nie jest trudne.    (tuba wyciska pastę na szczotkę) 

 

Szczotka:   Buzia sama się otwiera, 

                  Mycie zębów będzie teraz. 

                   Będę myła zęby póty, 

                  Aż umyję w dwie minuty! 

 

Kubek:  Teraz pora na mój występ, 

              Dam ci trochę wody czystej. 

              Wypłucz buzię, umyj szczotkę 

              I piosenki zanuć zwrotkę. 

 

3. Piosenka „Myj zęby”    

 https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM  
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4. Co lubią nasze zęby? –  wytnij szablony zębów i naklej na kolorową kartkę. Pokoloruj i wytnij obrazki  i posegreguj 

je na te, które służą naszym zębom i te, które im szkodzą. Jak myślisz, gdzie można je przykleić?       

Załącznik nr3 

 

5. „Matematyczne kropki”  - kolejna gra,  do której szybko i samodzielnie przygotujemy pomoce 

           Potrzebne materiały:  plansza dla każdego uczestnika, którą można wydrukować lub przygotować  

          samodzielnie , kość do gry,  kredki lub pisaki  

 

          "Wyścig" - każdy uczestnik gry otrzymuje wydrukowaną planszę. Uczestnicy naprzemiennie 

           rzucają kością i zaznaczają na swojej karcie ilość wyrzuconych oczek. Wygrywa osoba, która  

           pierwsza otoczy wszystkie kropki.   

 Załącznik nr 4 

6. „Przyjaciele na tropie zdrowych zębów” - bajka 

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

 

Czwartek 23.04.2020 

1. Posłuchaj piosenki „O zdrowiu”  ze śpiewnika Piotra Rubika, może spróbujesz się jej nauczyd  

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

 

2. Bajka z serii „Bajanie na ścianie” -  dzisiaj zapraszamy na inscenizację wiersza S. Jachowicza „Chory kotek”  

https://www.youtube.com/watch?v=Aib6bzHgHWY 

 

3. Pacynka „Kot”  – praca plastyczna.   

Zachęcamy do wykonania pacynek, które posłużą do zorganizowania zabawy w teatr. 

Potrzebna będzie kartka z bloku technicznego biała lub czarna. Kartkę składamy na pół i zginamy z dwóch stron uszy. 

Sklejamy brzegi po obu stronach, aby naszego kotka można było założyć na rękę. Pracę ozdabiamy naklejając kocie 

oczy wycięte z zielonego papieru kolorowego (na oczach rysujemy pisakiem czarne, pionowe kreski), na środku 

naklejamy guzik (nos), z dwóch stron nosa doklejamy czarne paski wycięte z papieru kolorowego, pod nosem 

rysujemy pisakiem pyszczek.   

 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/teatr/263-kotek-pacynka 

 

4.  Domowy teatrzyk. Teraz możesz zaprosić rodzinkę na teatrzyk 

5.  Butelkowy slalom  

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html 

            

          Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową.   Zaczynamy od rozstawienia 

          W bezpiecznym miejscu dwóch butelek. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie stoją, po czym 

          zawiązujemy mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu 

          się przejść poziom, dokładamy kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą się w domu plastikowe butelki. 

 

6. „Czytam, bo lubię” -  karty pracy, wytnij litery i przyklej podpisy pod obrazkami, pokoloruj obrazki   

Załącznik nr 5a, 5b 

Piątek 24.04.2020 

1. Rozpocznijmy dzień na sportowo – czas na poranną, „Jarzynową gimnastykę”   

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 
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2.  „Literowe ścieżki” – karty pracy 

Umieść litery we właściwych miejscach. Do każdej litery użyj innego koloru kredki.  Odczytaj ukryte hasło. 

Załącznik nr 6a, 6b 

 

3. „O Tadku Niejadku” – zapraszamy na bajkę muzyczną Wandy Chotomskiej. Postaraj się słuchać uważnie 

https://www.youtube.com/watch?v=klMhH2-rnGE 

 

4.  Zgaduj zgadula  -  rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą smaku.  

Na talerzykach przygotowane są różne produkty, dziecko z  związanymi oczami rozpoznaje degustowany produkt. 

 

5. Zdrowie na talerzu 

        Zachęcamy do  pomocy rodzicom w przygotowaniu II śniadania.  

       Może zrobicie owocowe szaszłyki – pamiętamy, ile radości sprawiło Wam ich przygotowanie w przedszkolu i jak 

        później wszystkim smakowały 

        Jeśli nie szaszłyki, to może zdrowe kanapeczki, które zachęciłyby do  jedzenia nawet niejadka. Można zainspirować 

        się tymi przykładami   

        Tylko pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.  

        Chętnie obejrzymy Wasze zdrowe przysmaki – czekamy na zdjęcia   

             

       
http://kruchebabeczki.blogspot.com/2016/09/kanapki-dla-dzieci.html 

                       

https://domowysmakjedzenia.pl/2015/05/09/kanapeczki-w-biedroneczki/ 

6.  Szlaczki – zygzaczki –  rysuj pośladzie bardzo dokładnie. Wykonaj jedno zadanie, drugie w dowolnym czasie 

Rodziców prosimy o kontrolowanie poprawnego chwytu przyborów  

Załącznik nr 7a,7b 

  

7. Magiczne rysunki czyli malowanie na mleku – eksperymenty 

Do talerza wlewamy trochę mleka, następnie rozrobiony wcześniej barwnik lub rozwodnioną farbę. Najlepszy efekt 

otrzymamy powoli wlewając różne kolory, można użyć do tego zakraplacza.   Patyczek do uszu lub wykałaczkę  

moczymy w płynie do mycia naczyń i delikatnie dotykamy powstałego malowidła. Farby tworzą niesamowite malowidła i 

sprawiają wrażenie ruchomych obrazów.    

http://mamikpisze.pl/2016/07/magiczne-rysunki-czyli-malowanie-na-mleku/  
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8. Zabawa ruchowa z elementem skoku, do której dzieci mogą samodzielnie przygotować pomoce 

    
https://pl.pinterest.com/pin/839710293007518372/activity/tried 

 

ZADANIA DODATKOWE DLA CHĘTNYCH MARYNARZY 

1. Sudoku owocowe 

Załącznik nr 8 

2. Czytam z Mamą, czytam z Tatą    

               https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/ucze-sie-5/literki-11 

 

3. „Policz kropki”  -  zabawa matematyczna 

  https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/ 
  

4.  Zabawy matematyczne z wykorzystaniem cukierków, klocków lub  innych drobnych przedmiotów 

https://www.youtube.com/watch?v=jMTvTBAOIH8 

 https://www.youtube.com/watch?v=dp5Vn0gG-NY 
 

5. Matematyczna krzyżówka 
Jeśli poćwiczyłeś dodawanie i odejmowanie na cukierkach, klockach i zabawkach, to z łatwością rozwiążesz 

matematyczną krzyżówkę 

Załącznik nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/839710293007518372/activity/tried
https://www.domowyprzedszkolak.pl/cat/ucze-sie-5/literki-11
https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/
https://www.youtube.com/watch?v=jMTvTBAOIH8
https://www.youtube.com/watch?v=dp5Vn0gG-NY
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Załącznik nr 1b 

 

 
 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2a 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 7a 
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