
WITAJCIE KOCHANI ŻEGLARZE  

Przygotowałyśmy dla Was i Waszych Rodziców kilka zadań na każdy dzień coś 

nowego – oczywiście to są propozycje dla chętnych. 

 

Materiał przygotowały: Dorota Bielawska i Marta Sikorska 

 

Poniedziałek (16.03) 

1.  Na dobry początek dnia proponujemy troszeczkę rozruszać się przy 

ulubionej przez dzieci piosence  

          https://www.youtube.com/watch?v=UwJSnnewm3k 

     2. Ćwiczenia ruchowe 

 Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce 

stóp) litery, cyfry, figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co 

zostało zapisane/narysowane 

 Podaj butelkę – turlanie stopami butelki  do siebie 

 Trójkąt, kwadrat, serce, koło 

Trójkąt, kwadrat, serce, koło 

(Rysujemy każdą z figury palcami w powietrzu) 

Dziś w przedszkolu jest wesoło 

(Rysujemy palcami uśmiech na twarzy) 

Serce duże, serce małe 

(Rysujemy w powietrzu serduszka) 

Już wesołe koło całe. 

3. Małe przypomnienie tematu „W marcu jak w garncu”  

karta pracy – załącznik nr 1 

  4. Na koniec poszukajcie cyferek  

https://szaloneliczby.pl/nauka-cyferek-od-1-do-6/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwJSnnewm3k
https://szaloneliczby.pl/nauka-cyferek-od-1-do-6/


Wtorek (17.03) 

1. Posłuchajmy wiersza Jana Brzechwy 

https://www.youtube.com/watch?v=9E_5LNdKcAU 

Po zakończeniu proszę o wytłumaczenie dzieciom nieznanych słów i rozmowę o 

wysłuchanym fragmencie 

2. Gra „Piotruś Wirusek ” (załącznik nr 2)  

Na początku gry gracze wykładają na stół pary z posiadanych przez siebie kart. 

Następnie przystępując do właściwej gry, gracz z największą liczbą kart 

pozwala wyciągnąć od siebie jedną kartę kolejnemu graczowi. Jeśli gracz 

wyciągnie kartę pasującą do pary z którąś z posiadanych kart, wówczas wykłada 

tę parę na stół. W kolejnym ruchu następny gracz wyciąga kartę od kolejnego. 

Gra kończy się w momencie, gdy któryś z graczy pozostanie z kartą "Czarny 

Piotruś". 

Wygrywa gracz, który jako pierwszy pozostanie bez kart. 

3. „Co należy jeść, żeby być zdrowym?”  

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

4. Zad. 1 - karta pracy (załącznik nr 3) 

Środa (18.03) 

1. Pierwsze zadanie na dziś - zasada jest prosta: dzieci losują  kartę  

i wykonują ćwiczenia.  Państwo mogą: 

 ukryć karty w pokoju i poprosić dziecko, by je odszukało (dla ułatwienia np. 

zabawa ciepło – zimno) 

 oznaczyć cyframi i poprosić dziecko o odrysowanie cyfry  

 oznaczyć literami, z których składa się imię dziecka i wykonywać w 

kolejności (np. M-o-n-i-k-a). 

2.Kolejnym zadaniem dla dziecka jest pokolorowanie odpowiedniej ilości 

palców zgodnie z cyframi podanymi w działaniu, a następnie wpisanie 

właściwego wyniku (załącznik nr 4 i 5) 

3. Symetryczna gra 

https://www.youtube.com/watch?v=9E_5LNdKcAU
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


Do tej zabawy wystarczy kartka przedzielona taśmą klejącą na pół oraz różne 

przedmioty, które macie Państwo w domu w parach (po 2 sztuki np. łyżeczki, 

klocki, autka itp.). 

         Zabawa polega na układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub inaczej 

w odbiciu lustrzanym. Warto dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać jak 

ułożone przedmioty wyglądają w lustrzanym odbiciu 

Czwartek (19.03) 

1. Dzisiaj poruszamy się troszeczkę z Panem Miłoszem – jesteście gotowi?  

https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM 

2. Posłuchajmy spokojnej piosenki, która pomoże dzieciom na chwilę się  

wyciszyć. Dzieci na pewno chętnie nauczą Państwa, jakie do niej wykonuje się 

ruchy. 

 https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM 

3. karta pracy - załącznik nr 6 

 

Piątek (20.03) 

1.  Małe przypomnienie naszej ulubionej piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao 

2. Dzisiaj proponujemy zrobić wspólnie z dziećmi domową ciastolinę  Aby ją 

wykonać potrzebujemy:  

 trzy łyżki spożywczego oleju; 

 szklanka mąki; 

 proszek do pieczenia – łyżka; 

 pół szklanki soli; 

 szklana ciepłej wody; 

 pachnidełko: cukier waniliowy albo aromat do ciasta; 

 kolor: farba, barwnik spożywczy lub atrament 

http://www.tesa.pl/konsument/tesa-tasma-dekoracyjna.html
https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao


Wszystkie składniki przekładamy do garnka, mieszamy i dodajemy barwnik 

spożywczy. Jeśli używamy barwnika w proszku, rozpuszczamy go w łyżeczce 

octu. Jeśli farbki, płynnego barwnika lub atramentu – w wodzie. 

Po rozmieszaniu, masa ma gęstość ciasta naleśnikowego. 

Wstawiamy garnek na mały ogień. Cały czas intensywnie mieszamy. 

Podgrzewamy kilka minut, aż masa zgęstnieje do tego stopnia, że wbita w nią 

łyżka stoi . 

Czekamy aż troszkę przestygnie. 

Na końcu dodajemy łyżeczkę oleju i zagniatamy całość. Dzięki temu zabawa 

masą jest bardzo przyjemna – nie klei się, nie kruszy, nie brudzi. Miłej zabawy! 

 

3.  Teraz chwila wyciszenia, posłuchamy bajki „Przygody kota Filemona”  

https://www.youtube.com/watch?v=9ABKbhjqLlg 

 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie   Pani Dorotka, Pani Marta 

 i Pani Sylwia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ABKbhjqLlg
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Załącznik nr 6 
 
 

 

 

 

 


