
Ponownie witam wszystkie Rybki wraz z rodzicami. 
 
Zamieszczamy dla Państwa propozycje na kolejny tydzień. Przypominam, że 
podejmujemy tylko te działania, na które dziecko ma ochotę. Proszę uwzględnić 
także swoje możliwości i potrzeby innych domowników. Zamieszczone tutaj 
materiały są tylko propozycją na nudę. Pozdrawiam i życzę udanej zabawy. Jeśli 
podjęliście Państwo wyzwanie dotyczące wspólnych zabaw, proszę o robienie 
zdjęć a najciekawsze zostaną umieszczone na stronie przedszkola. 
 

TYDZIEŃ II – 23-27.03.2020 - POZNAJEMY DZIKIE ZWIERZĘTA. 
 

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 
 
Na początek proponuję abyśmy się wszyscy rozruszali. Do zabawy tanecznej 
przygotujmy pluszaka, którego dziecko może trzymać za łapki podczas tańca. 
https://m.youtube.com/watch?v=-_AEFmTzS6k 
 
Skoro już się rozruszaliśmy możemy wysłuchać bajki M.Czoik-Nowickiej  
pt. „Pewnego razu w dżungli”.     Po wysłuchaniu utworu wart jest porozmawiać  
z dzieckiem na temat tego, że: wygląd zewnętrzny nie jest najważniejszy, 
ważniejsze jest to, czy potrafimy sobie wzajemnie pomagać i dbać o innych a także                 
na temat tego, że nie należy się śmiać z niepowodzeń innych ludzi. 
https://m.youtube.com/watch?v=4YxmRy2w1j4 
 
Po długim siedzeniu można pobawić się z dzieckiem przy piosence pt. „Papuga 
kolorowa”, którą dzieci znają (dzieci mogą same proponować sylaby do śpiewania 
podczas refrenu) 
https://www.youtube.com/watch?v=h5D90wYVX-0&feature=emb_logo 
 

WTOREK – 24.03.2020 
 
Ponieważ wtorek w przedszkolu jest dniem muzyczno-słuchowym proponuję 
zabawę w rozpoznawanie odgłosów zwierząt. Dziecko może samo pograć w grę  
z MiniMini. 
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/jakie-zwierze-slyszysz 
Można też wspólnie wysłuchać odgłosów zwierząt a następnie rozpoznawać je nie 
patrząc na ekran. 
https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 
 
Nauczmy się teraz piosenki pt. „Krokodyla znak”. 
https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU 
 
Po wysłuchaniu piosenki można zrobić krokodyla z pudełka styropianowego po 
żywności. Oczywiście możemy wykorzystać inne pudełko np. po jajkach lub 
chusteczkach higienicznych (tylko najpierw trzeba  je rozciąć wzdłuż). Lub zupełnie 
coś innego w zależności od tego, co Państwo posiadacie w domu. Do pracy będą 
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nam również potrzebne: patyczek do szaszłyków, słomka do napojów, reklamówka 
jednorazowa, kartka papieru, farby lub kredki. 
Film instruktażowy jak wykonać krokodyla. 
https://zwariowanetrio.blogspot.com/2019/07/godny-krokodylczyli-nasza-
zabawa.html 
 
Na popołudnie proponuję bajkę z cyklu Lulek.TV pt. „Luluś narysuj mi krokodyla”. 
https://www.youtube.com/watch?v=li6qGHlSofs&app=desktop 
 

ŚRODA – 25.03.2020 
 
Proponuję piosenkę o figurach matematycznych. Proszę przygotować: 
sznurowadła albo jakąś tasiemkę lub skrawki włóczki, mogą to być druciki 
kreatywne (w zależności od tego co Państwo posiadacie w domu), z których 
dziecko będzie odtwarzało kształty figur geometrycznych podczas słuchania 
piosenki. 
https://m.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 
Można dziecku wyciąć z papieru figury geometryczne lub tylko narysować  
i poprosić żeby samodzielnie wycięło a następnie ułożyło z nich dowolną 
kompozycję np. kwiatek, pojazd, zwierzę. 
Można również pobawić się figurami w inny sposób: 
https://pin.it/nUpJOIY 
https://pin.it/1nZXXaB 
https://pin.it/40cHVnT 
 
Ruch jest najlepszą formą odpoczynku po czynnościach intelektualnych, proponuję 
więc zabawę ruchową przy piosence „Do góry i na dół”. 
https://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk&feature=emb_logo 
 
Można pobawić się w zabawę pt. „Co zmieniło miejsce?” z wykorzystaniem kilku 
domowych pluszaków. 
Ułożyć pluszaki według określonej sekwencji. Poprosić dziecko aby zapamiętało 
układ. Zamienić miejscami zabawki w czasie kiedy dziecko ma zamknięte oczy. 
Zadaniem dziecka jest wskazanie zabawek, które zmieniły miejsce. 
 
Można pobawić się z dzieckiem w mierzenie odległości. Odłożyć zabawkę  
w dowolne miejsce a zadaniem dziecka będzie zmierzenie odległości do zabawki  
z wykorzystaniem dowolnej miary (odległość można mierzyć za pomocą kroków, 
stóp dziecka, długości patyczka lub w inny ustalony przez Państwa sposób). 
 
Na popołudnie proponuję wysłuchanie bajki o piratach. 
https://m.youtube.com/watch?v=CHs0xHTEYV8 
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CZWARTEK – 26.03.2020 
 
Proponuję taniec przy piosence „Idziemy do zoo”. 
https://www.youtube.com/watch?v=AhQkie0ClIk&feature=emb_logo 
 
„Rymowanki o zwierzętach” z serii Lulek.TV – Lulek jedzie do zoo. Dzieci mogą 
nauczyć się jednej wybranej rymowanki, można też tworzyć w gronie rodzinnym 
własne rymowanki i zagadki o zwierzętach. 
https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM 
 
Można też pobawić się w „Kalambury” – jedna osoba przedstawia za pomocą 
ruchu jakieś zwierzę, pozostałe osoby rozwiązują zagadkę ruchową. 
 
Można wykonać z dzieckiem jakieś zwierzę np. z rolki po papierze lub papierowego 
talerzyka. Moje propozycje: 
https://youtu.be/ZpHcxksoUvE 
 
Proponuję zabawy zręcznościowe na nudę. 
https://www.facebook.com/groups/1676874739092701/permalink/26932087374592
91/ 
 

PIĄTEK – 27.03.2020 
 
Proponuję aby dzieci wysłuchały wierszy J .Brzechwy o zwierzętach. Rodzic może 
sam przeczytać albo można wysłuchać nagrania. 
https://www.youtube.com/watch?v=az9YXmm_xmU 
https://www.youtube.com/watch?v=OxbsXECQ5TE&t=5s 
 
Proponuję ćwiczenia gimnastyczne z panem Miłoszem (kolejny zestaw). 
https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM 
 
Proponuję piosenkę wyciszającą pt. „Idzie wąż” (dzieci ją znają, lubią i na pewno 
nauczą całą rodzinę) 
https://www.youtube.com/watch?v=yEyB-v_GsTA&feature=emb_logo 
 
Po wysłuchaniu piosenki wykonajmy węża z rolek po papierze (dzieci z grupy 
Rybek na pewno bardzo będą chciały go zrobić). 
https://handmadebytaja.blogspot.com/2015/02/dij-jak-zrobic-w-15-minut-weza-z-
rolek.html 
https://bawimy-sie.blogspot.com/2011/03/waz-z-rolek.html#!/2011/03/waz-z-
rolek.html 
https://eko-dziecko.blogspot.com/2014/06/weze-z-rolki-po-papierze-
toaletowym.html#!/2014/06/weze-z-rolki-po-papierze-toaletowym.html 
https://stylowi.pl/11442538 
 
Życzę pozytywnych doznań podczas wspólnych zabaw w tym trudnym dla nas 
wszystkich okresie. 
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