
 

AHOJ Marynarze!  

Za oknami króluje już wiosna. Jest coraz cieplej i pewnie coraz więcej czasu spędzacie na świeżym powietrzu. Ale mamy 

nadzieję, że znajdujecie też czas, żeby troszkę z nami pobawić się i popracować.  Nie możemy się jeszcze spotkać                                   

w przedszkolu, ale bardzo chciałybyśmy zobaczyć Wasze uśmiechnięte buzie    Drodzy Rodzice – czekamy na zdjęcia                        

i  dziękujemy za te, które do nas już dotarły                                                                                  

 A teraz  kolejna propozycja  „bajkowych  zabaw i zadań  w Domowym Przedszkolu”  

Poniedziałek  11.05.2020  

1. „Przywitajmy się wesoło” –  zabawa na powitanie  

 https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

 

2. „ Witajcie w naszej bajce” – posłuchajcie piosenki,   jeśli ją znacie  - zaśpiewajcie  razem  

 https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA 

 

3. „Bajkowe zagadki” -  posłuchajcie uważnie zagadek, które przeczytają rodzice, spróbujcie je rozwiązać 

 

1. Jej czerwony płaszczyk widać już z daleka. 

 Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka. (Czerwony Kapturek)  

 

2. Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, 

którzy w lesie spotkali chatkę zrobioną z pierniczka?  (Jaś i Małgosia )  

 

3.  Łatwo mnie poznacie, gdy bajkę wspomnicie.  

Chodziłem tam w butach, miałem lżejsze życie.    (Kot w butach) 

 

4. W łupince orzecha wygodnie sypiała, w pyłku kwiatowym co dzień się kąpała. 

 A choć najmniejszą dziewczynką była, od dużych kłopotów się nie ochroniła. (Calineczka) 

      5.  Jaka osoba z dawnych bajek 

            z miotłą się wcale nie rozstaje? /Baba Jaga/ 

        6.   Zła królowa, cała biała. W lodowej krainie mieszkała.   (Królowa Śniegu) 

       7.  Sto poduszek na jej łóżku,  a pod nimi – ziarnko groszku.   (Królewna na ziarnku grochu) 

       8.   Zatrute jabłko dała jej macocha, lecz przybył książę, który ją pokochał. (Królewna Śnieżka).  

       9.   „Często w bajkach występuje. Postrach wielki budzi.  

             Ogniem zionie prosto z pyska, by wystraszyć ludzi”.   (smok) 

 

     10.   Był bajkowym pajacykiem, co miał ludzki głos, 

              lecz gdy głosem tym nakłamał rósł mu długi nos.(Pinokio) 

 

4.  „Moja ulubiona bajka”  -  namalujcie farbami  bohaterów swojej ulubionej bajki.   Ciekawe, czy rodzicom uda się 

       rozpoznać, jaka to bajka ?  

 

5. „Zabawa z głoskami” –  doskonaląca umiejętność dokonywania analizy  sylabowej i głoskowej 

 Rodzic wymienia wyrazy związane z bajkami, dziecko  dzieli słowa na sylaby i głoski                                                                                                               

np.   ko t, król, wilk, smok, buty, zamek, korona . 

Zachęcamy do gry online – „Słowo na literkę”   utrwalającej poznane litry                                            

http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke 

6.  Czas na zabawę ruchową   „Marsz z książką  na głowie”   ( książkę można zastąpić zeszytem lub gazetą  ) 

Pospaceruj w pokoju z książką na głowie najdłużej jak potrafisz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA
http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke


 

WTOREK  12.05.2020 

1. „Na dzień dobry” – zabawa na dobry humor 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

 

2. „Skąd się biorą bajki?”  - posłuchajcie wiersza, który przeczytają Wam rodzice. 

              Wiersz można też znaleźć na stronie   https://tatamariusz.pl/zbigniew-dmitroca-skad-sie-biora-bajki/ 

 

SKĄD SIĘ BIORĄ BAJKI ? 

Zachodziła Asia w głowę, 

Skąd się biorą bajki nowe? 

Skąd przychodzą i którędy 

Bajki, baśnie i legendy? 

 

Pozwól, Asiu, że wyjaśnię, 

Skąd się biorą nowe baśnie. 

Dowiedziałem się od taty, 

Że zajmują się tym skrzaty. 

 

Skrzaty to maleńcy ludzie, 

Nie wiedzący nic o nudzie, 

Dobroduszni i przyjaźni, 

Żyją sobie w wyobraźni. 

Wyobraźnia to kraina, 

Która wszędzie się zaczyna. 

 

Musisz jednak mi uwierzyć, 

Że nikt jej nie zdoła zmierzyć 

I na pewno nikt nie zdoła 

Nigdy obejść jej dokoła. 

Nie pomogą też, niestety, 

Samoloty i rakiety! 

 

To z tej wyobraźni właśnie 

Skrzaty mi przynoszą baśnie. 

Jeśli tylko ruszę głową, 

Zaraz biegną z bajką nową 

 

Zbigniew Dmitroca 

 

4.  „Bajka o marynarzu” -  zachęcamy, żebyście poruszyli swoją wyobraźnię, może uda się Wam wymyślić  bajkę  

       o marynarzu i  przygodach jakie  spotkały go podczas rejsu.  Zaproście do zabawy całą rodzinę      

       Wykonajcie też ilustrację do ułożonej bajki.   Czekamy na Wasze  prace !  

 

 5. „Oto morze” – zabawa przy piosence, którą już bardzo dobrze znamy 

            https://www.youtube.com/watch?v=gsm9znBUjZc 

 

    „ Bum cyk cyk” –  przypomnijmy sobie też  piracką piosenkę 

            https://www.youtube.com/watch?v=-ifU1iZibpE 

 

6.  Pirackie skarby 

 Do zabawy będzie potrzebny komplet jednakowych nieprzeźroczystych kubków lub filiżanek (około 5-6 sztuk) oraz  drobne 

przedmioty .  Rodzic ustawia  na stole kubki dnem do góry, następnie chowa do każdego po jednym przedmiocie. Zadaniem 

dziecka  jest uważne śledzenie, gdzie zostały ukryte drobiazgi. Następnie, również na jego oczach,  rodzic zamienia szybkim 

ruchem kolejność kubków i pyta, gdzie został schowany jeden z przedmiotów. Jeśli dziecko odgadnie, zamieniacie się 

rolami, jeśli nie, próbuje do skutku.  (  pomysł zaczerpnięty ze strony ekorodzice.pl )   

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://tatamariusz.pl/zbigniew-dmitroca-skad-sie-biora-bajki/
https://www.youtube.com/watch?v=gsm9znBUjZc
https://www.youtube.com/watch?v=-ifU1iZibpE


   ŚRODA 13.05.2020  

 

1.   "Hop, siup"  - zabawa muzyczna na  powitanie. Zaproście do zabawy Rodziców, rodzeństwo 

 https://www.youtube.com/watch?v=TrgP66-KFHA 

 

2. Spróbuj samodzielnie lub z pomocą rodzica rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło 

Załącznik 1 

 

          A teraz  odpowiedz  na pytanie: Co to jest teatr?   Po co ludzie chodzą do teatru? 

 

3. Obejrzyjcie krótki film  pt. Jak powstaje spektakl teatralny?   

                https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

4. Kodujemy – spróbuj zaprowadzić dzieci na  miejsca zgodnie z zamieszczonym kodem. 

         Uwaga !!!  – kart nie  trzeba drukować, dzieci wybierają sobie 2-3 karty i  mogą  wskazywać drogę  na ekranie  

         komputera  

         Załącznik 2 

 

5. Podczas spaceru z Rodzicami możecie pobawić się w zabawę „Raz, dwa, trzy baba jaga patrzy”   

Rodzic jest Baba jagą, dziecko  stoi w wyznaczonym  miejscu. Baba jaga jest odwrócona i powtarza słowa: raz ,dwa, 

trzy, baba jaga patrzy. W tym czasie dziecko biegnie w stronę rodzica. Baba jaga odwraca się. Dziecko musi w tym 

czasie zatrzymać się w miejscu, do którego dobiegło i się nie ruszać.  Jeśli się poruszy, wraca na początek, jeśli nie -  

pozostaje na swoim miejscu ( można rozśmieszać dziecko ). Zabawę można powtórzyć kilka razy ze zmianą ról       

6. Propozycja na wieczór  -  może uda się zorganizować teatrzyk cieni 

Obejrzyjcie  krótką bajkę  pt.  „Teatrzyk cieni. Wszystko zaczyna się od przedszkola”   a później  instrukcje,  jak za 

pomocą dłoni  pokazać różne zwierzęta  

https://www.youtube.com/watch?v=t4IFBIIyoTA 

          https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta,10394631,artykul.html 

 

 

CZWARTEK  14.05.2020  

 

1. „Ludzik” – zabawa przy piosence, którą dobrze znacie i lubicie.  Spróbujcie wymyślać nowe ruchy do piosenki  

 https://www.youtube.com/watch?v=8h9_MuriZQM&feature=share 

2.  Kukiełeczki do bajeczki  -  obejrzyjcie ilustrację przedstawiającą najczęściej spotykane lalki teatralne     

Załącznik 3 
 
             Pacynka – rodzaj lalki teatralnej nakładanej na dłoń jak rękawiczka i poruszanej palcami aktora 

             Kukiełka to lalka teatralna sztywno osadzona na kiju, którym porusza aktor  

             Marionetka – lalka teatralna poruszana od góry za pomocą drutów lub sznurka 

 

3. „Paluszkowy teatrzyk”  - posłuchajcie piosenki, odpowiedzcie Rodzicom na pytania 

 Co robiły paluszki, gdy się nudziły? 

 Na jaki wpadły pomysł? 

 Jakie postacie mogą występować w paluszkowym teatrzyku” 

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

 

  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgP66-KFHA
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=t4IFBIIyoTA
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta,10394631,artykul.html
https://www.youtube.com/watch?v=8h9_MuriZQM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=NyafIO_TUww


 

4. Paluszkowe kukiełki – zachęcamy teraz do wykonania kukiełek do domowego teatrzyku 

Tu znajdziecie  gotowe szablony. Wybrane kukiełki dowolnie kolorujemy  i  wycinamy bardzo dokładnie.                                                                     

 https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/07/Paluszkowe-zabawy-1.pdf 

 

A może macie ochotę  przygotować pacynki metodą  orgiami? Tu znajdziecie podpowiedź:  

https://www.youtube.com/watch?v=GciOEF7p6EM&feature=youtu.be 

             I już możemy zorganizować przedstawienie. 

5. WIERSZYKI  ŁAMIĄCE  JĘZYKI   - zabawa słowna 

Kto powtórzy? :  Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego 

 

PIĄTEK  15.05.2020 

 

1. Zabawa ruchowa przy piosence „Głowa, ramiona”   -postarajcie się dokładnie pokazywać części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&list=RD30BVfTvlsrE&start_radio=1 

2.  Bawimy się sylabami   - prosimy Rodziców o  wydrukowanie kart  z sylabami, które dziecko samodzielnie  

rozcina po linii tak, aby każda sylaba była osobno. ( karty można też przygotować  samodzielnie ).  

  Dziecko odczytuje sylaby i próbuje ułożyć wyrazy        Załącznik  nr 4  

II wariant 

W grze muszą uczestniczyć co najmniej dwie osoby. Gracz losuje dwa kartoniki (kartoniki leżą sylabami do dołu). 

Jeżeli da się z nich ułożyć wyraz, zabiera je. Jeśli nie, odkłada na swoje miejsce. Potem następna osoba wybiera 

kartoniki. Wygrywa ten, kto ułożył najwięcej wyrazów z sylab. 

             https://pedagogika-specjalna.edu.pl/pomoce-edukacyjne/gra-dydaktyczna-bawmy-sie-sylabami/amp/ 

3.  Teraz  proponujemy Wam  eksperymenty    Jak myślicie,  czy uda się  przejść przez dziurę w kartce? 

Spróbujcie, czy  to jest możliwe ?  A teraz uważnie obejrzyjcie filmik i spróbujcie z pomocą rodziców wykonać 

doświadczenie 

 https://www.youtube.com/watch?v=2b8b8BEY_QM 

 

4.  „Poczytaj mi  Tato, poczytaj mi Mamo” –  posłuchajcie piosenki a później wybierzcie książeczkę, którą 

chcielibyście dzisiaj poczytać i zaproście Rodziców na wspólne czytanie 

                 https://www.youtube.com/watch?v=MIafK4J5H_I 

 

 

DODATKOWE PROPOZYCJE  DLA CHĘTNYCH MARYNARZY:  

1. „Od słowa do słowa” – załącznik nr 5 

 

2. „Bajkowe puzzle”  - duży wybór znajdziecie na stronie:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=bajki&pg=1   
 

3. „Bajkowe kalambury” -  zabawa dla całej rodziny.   Potrzebna jest kartka  i  kredki lub ołówek. 

Rodzic rysuje elementy związane z wybraną, znaną dziecku bajką, dziecko odgaduje, jaka to bajka.  

Następnie – zmiana ról. 

                    Można też wcielić się w jedną z bajkowych postaci i przedstawić ją za pomocą mimiki oraz gestów   

4. Czytanie przed spaniem - Ale teatr! 

https://www.youtube.com/watch?v=l4OUkjWLgXQ 
 

5. Czytanie przed spaniem - Guzikowe królestwo 

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

6.  Zachęcamy do systematycznego uzupełniania zadań w książkach przedszkolaka 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/07/Paluszkowe-zabawy-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GciOEF7p6EM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&list=RD30BVfTvlsrE&start_radio=1
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/pomoce-edukacyjne/gra-dydaktyczna-bawmy-sie-sylabami/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=2b8b8BEY_QM
https://www.youtube.com/watch?v=MIafK4J5H_I
https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=bajki&pg=1
https://www.youtube.com/watch?v=l4OUkjWLgXQ
https://www.youtube.com/watch?v=EWndJVbTQjo


Załącznik nr 1 
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1. Gdy unosi się w górę, aktorzy się zjawiają. 

            Gdy na dół opada, w pas się nam kłaniają.   

 

2.  Podwyższenie na którym   

 odbywa się przedstawienie 

 

3.  Stoi piękny na górze otoczony gęstwiną. 

Mieszka z nim cud królewna  wraz z królewską rodziną 

 

4. Jakim to pojazdem ciągniętym przez konie,  

                        podróżowali niegdyś królowie w koronie? 

 

5. Mieszka na zamku, chodzi w koronie 

i zwykle siedzi na wielkim tronie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

 
 

 



 

 

Załącznik nr 4 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 

 

 


