
Propozycje zabaw dla Marynarzy na tydzień   

27.04. - 30.04.2020r 

Kochani Marynarze!  Mija kolejny tydzień, który spędzamy w swoich 

domach.  

Pozdrawiamy serdecznie Rodziców i dziękujemy za pomoc dzieciom w 

przygotowywaniu i wykonywaniu niektórych zadań  

 

Jak Wam idzie nauka wiązania butów? Kto już potrafi? Może przyślecie 

nam film jak radzicie sobie z wiązaniem kokardek😊  

(  Czytanek z Jasiem nie trzeba drukować możecie Państwo razem z 

dzieckiem czytać w komputerze ) 

 

Poniedziałek 27.04.2020 

1. Przywitajmy się z piosenką ( muzyczne zabawy z Śpiewającymi 

brzdącami) 

 

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

 

2. Chciałybyśmy przypomnieć Wam ważniejsze informacje o naszej 

Ojczyźnie – o Polsce, a pomoże nam Mały Polak 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

3. Czas na krótkie zadanie ( załącznik nr 1) 

4. Kto pamięta „Kaszubskie nuty”? tak dla przypomnienia : 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 ciekawe kto 

nauczy swoją rodzinę wspólnego śpiewu, a może karaoke  

5. Czas na trochę zabawy z grą Kartofel: 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4


GRA W KARTOFLA 

Pozwala na rozumienie liczb naturalnych w aspekcie porządkowym, 

pozwala też ćwiczyć umiejętność liczenia powyżej 10. Wystarczy 

kartka papieru i długopisy w trzech kolorach. Najpierw 

przygotowanie planszy: dziecko dyktuje liczby od 1 do 20, a rodzic 

jednym kolorem je zapisuje na kartce w taki sposób, żeby były jak 

najbardziej „rozrzucone”. Następnie wyjaśnia dziecku zasady gry: 

„będziemy łączyć liczby, ale linie nie mogą się stykać ani krzyżować, 

bo za to jest punkt karny. Wygra ten, kto będzie ich miał mniej.” 

Następnie wybiera liczbę 1, otacza ją kółkiem i łączy kreską z 

dwójką, którą też otacza kółkiem. Dla uniknięcia pomyłek, każdy 

gracz używa innego koloru. Początkowo zabawa jest łatwa, ale z 

czasem stopień trudności wzrasta. 

 
http://blog.e-tata.eu/2010/05/16/bawimy-sie-w-kartofla-zabawa-

na-niepogode/ 

 

 

 

http://blog.e-tata.eu/2010/05/16/bawimy-sie-w-kartofla-zabawa-na-niepogode/
http://blog.e-tata.eu/2010/05/16/bawimy-sie-w-kartofla-zabawa-na-niepogode/


Wtorek 28.04.2020 

 

1. Raz dwa trzy …. Wstawaj nie bądź leń 

https://www.youtube.com/watch?v=cDOD9b4s3iA 

(kto pamięta ten głośno śpiewa , może kogoś trzeba jeszcze 

obudzić) 

2. Mieszkamy w …. ? to proste pewnie, że mieszkamy w Polsce  

To teraz trochę trudniejsze spróbujcie podzielić wyraz Polska na 

sylaby, potem na głoski, jak głoska jest na początku a jaka na 

końcu tego wyrazu. 

Poszukajcie wyrazów na głoskę P kto znajdzie więcej Ty czy mama 

lub tata. Ułóżcie literę P z … a może wyklejcie plasteliną 

3. Zadanie z wierszykiem (załącznik 2) 

4. Przypomnijcie sobie i Rodzicom piosenkę Jestem Polką i Polakiem 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

5. Krótkie ćwiczenie grafomotoryczne, ale może najpierw 

paluszkowa zabawa Wiosenna burza: 

Wiosenna burza. 

Pada deszczyk, pada, pada, 

(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 

coraz prędzej z nieba spada. 

(Przebieramy wszystkimi palcami.) 

Jak z konewki woda leci, 

(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę.) 

A tu błyskawica świeci... 

( Klaszczemy w dłonie nad głową.) 

Grzmot !!! 

(uderzamy piąstkami o podłogę.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDOD9b4s3iA
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


A teraz czas na załącznik 3 

 

Środa 29.04.2020 

 

1. Zacznijmy dzień od podróży pociągiem z Panem Miłoszem 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

2. Krzyżówka zał. Krzyżówka 

3. Poproście Rodziców, żeby pokazali Wam mapę Europy, 

spróbujcie razem odszukać na niej Polskę i odczytać nazwy 

krajów z którymi sąsiadujemy. 

4. Polska i inne kraje Europy należą do Unii Europejskiej – 

posłuchajcie  

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

5. Maskotką Unii Europejskiej jest Syriusz w załączniku 

znajdziecie kolorowankę Syriusza  

6. Na koniec wspólne czytanie z Jasiem i mamą lub 

tatą: 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4


 

 

 

 

 



Czwartek 30.04.2020 

 

1. Na początek trochę muzyki i Taniec połamaniec 

 https://www.youtube.com/watch?v=dpvfbBd1RNk 

2. Jutro zaczyna się nowy miesiąc „Maj” a 2 maja obchodzimy dzień 

flagi dlatego przygotujcie chorągiewkę  . Jakie macie pomysły ? 

można pomalować farbą lub pokolorować lub skleić dwie kartki lub 

wykleić kawałami czerwonego papieru. Ciekawe jakie jeszcze 

macie pomysły na wykonanie chorągiewki. Czekamy na zdjęcia i 

Wasze propozycje jej wykonania. 

3. Posłuchajcie i obejrzyjcie piosenkę o fladze 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

4. Czy każdy ma chorągiewkę? – krótkie zadanie ( zał. 4) 

5. Posłuchajcie o dzieciakach takich jak Wy – wesołych i psotnych 

https://www.youtube.com/watch?v=q73sm1PuRVE 

 

Zadania dodatkowe dla chętnych Marynarzy: 

Wspólne czytanie z Jasiem  

Załączniki od 5 do 9  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dpvfbBd1RNk
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://www.youtube.com/watch?v=q73sm1PuRVE


Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 2 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 



Załącznik nr 7 

 



Załącznik nr 7a 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 



Załącznik nr 9 

 



Czytanie z Jasiem 1 

 

 

 

 

 

 



Czytanie z Jasiem 2 

 

 

 

 

 

 

 



Krzyżówka 

  1.        

  2.        

   3.      

  4.       

5.         

6.         

 

 

1. Biały ptak, którego można spotkad nad morzem 

2. Owad, który bzyczy nad  uchem 

3. Idzie … nieborak, jak uszczypnie 

4. Kapie z kranu 

5. Wesoły zwierzak, który skarze po drzewach w 

ZOO 

6. Pora roku po jesieni to  

 

 

 



Syriusz 

 

 

 

 



 

 

 

 


