
Propozycje zabaw dla „Żeglarzy” na tydzieo 14.04-17.04.2020  

 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci! 

Witamy Was bardzo serdecznie po Świętach Wielkanocnych. 

Mamy nadzieję, że okres świąteczny spędziliście w gronie najbliższej Rodziny w zdrowiu i spokoju. 

Dziękujemy za wszystkie  zdjęcia, które do tej pory otrzymaliśmy, które pokazały nam  

jak spędzacie czas w domowym zaciszu.  

Czekamy na kolejne fotografie! A teraz porcja kolejnych zabaw i zadao. 

 

14.04.2020 – wtorek 

1. Przywitanie się z dzieckiem piosenką „Dwie małe rączki klaszczą” (autor nieznany). 

Dwie małe rączki klaszczą, 

Czasem się pogłaszczą. 

W kolanka zastukają 

i dzieciom pomachają. 

https://www.youtube.com/watch?v=GEqOESIXiR0 

 

 2. „Jestem sobie ogrodniczka” – proponujemy zapoznad dziecko ze słowami i melodią piosenki    

 (muzyka: B. Kolago, słowa: D. Gellner). Wspólne omówienie treści utworu. Nauka pierwszej zwrotki, 

refrenu piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6rSdky3ZVE 

 

3. „Ogródek na oknie” – opowiadanie M. Kownackiej. Omówienie treści opowiadania z dzieckiem:  

 Co postanowiły zrobid dzieci, aby wiosna zawitała do ich sali? 

 Jakie rośliny posadziły dzieci? 

 Jakie warunki są potrzebne, aby roślinki wyrosły? 

 Jak roślina pierwsza zakiełkowała? 

„Ogródek na oknie”  - autor Maria Kownacka 

Już wszystkim zima dokuczyła. Wszyscy tęsknią do ciepła i zieleni. Powiedziały sobie dzieci:  

- Pierwsze zieleninki sadzimy do skrzynki. Jutro będziemy wysiewad nasiona pomidory i rzeżuchy, 

sadzid szczypiorek i pietruszkę.  

(...) Nazajutrz rano dzieci wsypały Nasiona rzeżuchy do słoika i zalały ciepłą wodą. Do skrzynek i 

doniczek wyłożonych skorupkami i napełnionych ziemią wysiały pomidory i przykryły je szybami - 

żeby ziemia nie wysychała.  

(...) Dyżurni podlewali pilnie ziemię w skrzynkach i doniczkach. Najpierw zaczęła kiełkowad rzeżucha. 

(...) Szczypiorek, cebula i pietruszka szybko się zazieleniły, a pomidory zaczęły wschodzid po ośmiu 

dniach. (...) 

 

4. „Co rośliny potrzebują do życia? – zapoznanie z warunkami niezbędnymi do wzrostu roślin. 

Obejrzyjcie wspólnie filmik i powiedzcie, co jest potrzebne roślinom, by mogły rosnąd? 

https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ 

Okazjonalnie dziecko wypełnia kartę pracy:  

Załącznik nr 1 „Co rośliny potrzebują do życia?” 

Załącznik nr 2 „Co rośliny potrzebują do życia?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEqOESIXiR0
https://www.youtube.com/watch?v=w6rSdky3ZVE
https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ


5. „W naszym ogródeczku” -   zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki. 

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

 

6. „Pan Tulipan" - dwiczenia grafomotoryczne. 

W wolnej chwili dziecko rysuje Pana Tulipana. Najpierw rysuje palcem po wykropkowanych śladach. 

Następnie rysuje kredką lub mazakiem. Na koocu musi pokolorowad rysunek. 

Załącznik nr 3 „Pan tulipan” 

 

15.04.2020 – środa 

1. „Masażyk na dobry humor” - wykonujemy gesty zgodne z treścią wiersza. 

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.  

Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.  

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.  

Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.  

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyd.  

Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.  

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.  

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.  

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

 

2. „Pokoloruj kwiatek” – dwiczenie sprawności manualnej ręki. Dokładne kolorowanie obrazka  

zgodnie z symbolami. 

Załącznik nr 4 „Pokoloruj kwiatek” 

 

3. „Ogródek w doniczce” – zajęcia gospodarcze. Zachęcamy do sadzenia roślin w doniczkach.  

Dziecko napełnia skrzynkę ziemią za pomocą łopatki. Następnie sadzi pietruszkę, cebulę, sieje w ziemi 

ziarenka fasoli, nasiona grochu ozdobnego i zakłada hodowlę fasoli w wodzie. Zachęcamy, aby 

dziecko założyło dzienniczek obserwacji i zaznaczało w nim zaobserwowane zmiany. 

 

4. „Doniczka z cebulką”- zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Rodzic klei z taśmy malarskiej kwadraty na dywanie. Dziecko jest cebulką, biega swobodnie w rytm 

piosenki „W naszym ogródeczku. Kiedy muzyka milknie rodzic wypowiada hasło: cebulka do doniczki, 

a  dziecko szybko wchodzi do wyklejonego kwadratu. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

„W naszym ogródeczku” -   https://www.youtube.com/watch?v=EfYtZMADDGc 

 

5. „Pięd ziarenek grochu” – wspólnie z dzieckiem słuchamy fragmentów baśni H. Ch. Andersena. 

https://www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q 

 

6. Zachęcamy dziecko do wykonania kart pracy do wysłuchanego utworu. 

Załącznik nr 5a, 5b, 5c, 5d „Pięd ziaren grochu” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfYtZMADDGc
https://www.youtube.com/watch?v=EfYtZMADDGc
https://www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q


16.04.2020 - czwartek 

1. „Narzędzia ogrodnicze” – rozwiązywanie wspólnie z dzieckiem zagadek słowno-obrazkowych. 

Dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie. Próba układania zdao. 

Liczenie wyrazów w zdaniach. 

 Ma to narzędzie dośd długi trzonek, 

by móc wygodnie kopad zagonek, 

blachę stalową płaską i gładką, 

żeby je wbijad w piach było łatwo/łopata 

 Na patyku zębów rządek, 

znają je na pewno dzieci. 

Służą do równania grządek 

i do wysprzątania śmieci./ grabie 

 Małe, średnie i duże, uwielbiają kałuże! 

Suche skarpetki wśród deszczu noszę, 

kiedy na nogi wkładam … / kalosze 

 Co to za gad tak się wije? 

A jak się wody napije 

i stanie się pękaty 

podlewa drzewa i kwiaty? /wąż ogrodowy 

 Nie ma kół czterech ani nawet dwóch. 

Ma tylko jedno na przedzie. 

Lecz gdy za rączki mocno trzymasz, 

nawet z ciężarem pojedzie /taczka 

 Powiedz, co to za naczynie, 

które właśnie z tego słynie, 

że nim można chodby co dzieo 

podlewad kwiaty w ogrodzie /konewka 

 Gliniane naczynie. 

W tym naczyniu kwiatek 

w domu może rosnąd 

zimą oraz latem/doniczka 

 Dziesięd palców z ciepłej wełny, 

z zamszu lub ze skórki. 

Grzeją ręce, gdy się słonko 

chowa poza chmurki … /rękawiczki 

 Jaka to maszyna gdy dojrzeje zboże, 

równiutko na jeża pole ostrzyc może?/kosiarka 

 Mają dwoje uszu, 

lecz nie słyszą wcale. 

Za to ciąd materiał, 

umieją wspaniale./nożyce 

Dopasowanie ilustracji-rozwiązania zagadki do wyrazu do globalnego czytania 

Załącznik nr 6 „Narzędzia ogrodnicze” 

 



2.   „Stoi różyczka” – zabawa kołowa z elementem śpiewu. 

https://www.youtube.com/watch?v=iZRXsCJCKQ0 

 

3. „Praca ogrodnika” – słuchanie tekstu na temat pracy ogrodnika na podstawie www.superkid.pl, 

połączona z obejrzeniem filmików na temat prac w ogrodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=DpJDaBjMhhk&list=PL4Yn0G1Twk32vUenU4w6505vF2aNwF

Fwt&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=qnQh8zhx3xM&list=PL4Yn0G1Twk32vUenU4w6505vF2aNwF

Fwt&index=1 

Załącznik nr 7 „Praca ogrodnika” 

 

4. Proponujemy kilka dwiczeo gimnastycznych z panem Miłoszem. Zapraszamy do zabawy mamę i  

tatę.  

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

 

5.  „Ziarenkowe mandale” – wyklejanie konturu mandali różnorodnymi ziarenkami. 

Załącznik nr 8 „Ziarenkowe mandale” 

 

17.04.2020 - piątek 

1. Zabawa słuchowa z elementem śpiewu „Klepiemy do rytmu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 

 

2. „Dźwięki i kolory wiosny” – zagadki słuchowe. Rozpoznawanie przez dziecko zagadek słuchowych  

(klekot bociana, rechot żab, śpiewający skowronek itp.). 

klekotanie bociana https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

kumkanie żab, rechot żab, żabi koncert https://www.youtube.com/watch?v=wbCGlhqzrrU 

śpiewający skowronek https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A 

Okazjonalnie zapoznanie się z prezentacją multimedialną „Dźwięki i kolory wiosny”. 

https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw&list=RD07tsNO76hiw&start_radio=1&t=37 

 

3. „Korzeo, łodyga, liście, kwiat” – rozpoznawanie i nazywanie części roślin. Poznawanie kolejnych  

etapów wzrostu roślin. Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji. 

Okazjonalnie obejrzenie prezentacji „Agi Bagi opowie Wam o jak rosną rośliny?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA 

Dwiczenie percepcji wzrokowej dziecka, ułożenie historyjki obrazkowej zgodnie  z kolejnością 

zdarzeo. 

Załącznik nr 9 „Wzrost fasoli” 

 

4. „Po wąskiej dróżce” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Stawianie stopy za stopą „tip- 

top” po wyznaczonej linii taśmą malarską. 

 

Zadania dodatkowe dla chętnych dzieci: 

Załącznik nr 10 „Pokoloruj kwiatki” 

Załącznik nr 11 „Odszukaj różnic” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZRXsCJCKQ0
http://www.superkid.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=DpJDaBjMhhk&list=PL4Yn0G1Twk32vUenU4w6505vF2aNwFFwt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DpJDaBjMhhk&list=PL4Yn0G1Twk32vUenU4w6505vF2aNwFFwt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qnQh8zhx3xM&list=PL4Yn0G1Twk32vUenU4w6505vF2aNwFFwt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qnQh8zhx3xM&list=PL4Yn0G1Twk32vUenU4w6505vF2aNwFFwt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=wbCGlhqzrrU
https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A
https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw&list=RD07tsNO76hiw&start_radio=1&t=37
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
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Załącznik nr 2 

 

 
 

 



Załącznik nr 3 - „Pan tulipan” 

 

 
 

 



Załącznik nr 4 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 5a 

 

 
 



Załącznik nr 5b 

 

 
 



Załącznik nr 5c 

 

 
 

 



Załącznik nr 5d 

 

 
 



Załącznik nr 6 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 



 



 
 



 

Załącznik nr 7 

 

 



 

Załącznik nr 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 9 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 10 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

Załącznik nr 11 

 

 
 


