
Zadania do wykonania 06.IV.2020r. (poniedziałek) 

 

Kochane TYGRYSKI oto zadania, jakie Wam przygotowałyśmy na dzisiejszy dzień: 

 

Zadanie nr 1 – zabawa z wierszem 

 

 Poproście Rodziców o przeczytanie wiersza... 

 

„Jajko” 

 

Siedziała kura długo na grzędzie. 

Siedziała i rozglądała się wszędzie. 

Patrzyła w górę, w dół, na wszystkie boki, 

obok niej również siedziały kwoki. 

Tak się wierciła, tak się kręciła 

i nawet wcale nie zauważyła, 

kiedy to jajko w końcu zniosła. 

– O! – zagdakała i się podniosła. 

 

 Spróbujcie opowiedzieć Rodzicom, o czym był wiersz; 

 

 Następnie nauczcie się wierszyka na pamięć. POWODZENIA! 

 

 

Zajęcie nr 2 – zabawy techniczno – plastyczne 

 

 „Kosz pełen jagód” 

 

 Przygotowanie potrzebnych materiałów: jeden biały sztywny papier (np. formatu A3), fioletowa 

bibuła, klej, brązowe wstążki. 

 

 Zaplatanie warkoczyków z brązowej wstążki. Każde dziecko wykonuje swój warkocz. Dzieci 

wspólnie układają i przyklejają gotowe warkocze na arkusz papieru, formując koszyk. 

 

 Tworzenie kulek z bibuły i naklejanie na papier tak, aby wystawały z koszyka. 

 

 Wspólne sprzątnie po skończonej pracy. 

 

 

 

Zadania do wykonania 07.03.2020r. (wtorek) 

 

Zadanie nr 1 – zabawy ruchowe 

 

Mamy dla Was kilka zabaw ruchowych, więc wskakujcie w wygodny strój i zaczynajcie. 

  

 Start-stop-dziecko swobodnie biega na hasło Rodzica „stop‖ - dziecko siada na podłodze, na 

hasło „start‖ porusza się dalej. 



 Zabawy z piłką-dziecko bierze piłkę, wykonuje siad skrzyżny, przesuwa piłkę oburącz jak 

najdalej w przód, w lewo i w prawo (ze skrętem tułowia), z tyłu za plecami. 

 Następnie leżenie tyłem z piłką między stopami, przenoszenie piłki za głowę próba dotknięcia 

podłogi i powrót. 

 Kolejno stajemy naprzeciwko siebie Rodzic - Dziecko i dowolnie podrzucamy piłkę, aby 

dziecko mogło ćwiczyć łapanie i podrzucanie piłki. 

 Traf do kosza - wyznaczany linię, za którą stoi dziecko przygotowując się do rzutu piłką, w 

odległości ok 1/1,5m stawiamy pojemnik, do którego dziecko musi rzucić piłkę. 

 Skacz jak piłka - dziecko staje za linią wyznaczona do poprzedniej zabawy, rodzic zaznacza 

miejsce, do którego dziecko musi doskoczyć obunóż jak piłeczka. 

 

 

Zadanie nr 2 – zwyczaje wielkanocne 

 

 Poproście Rodziców o przeczytanie wiersza... 

 

“Malowane jajka” 

 

Leży na półce mały koszyczek, a z niego wystaje kilka twarzyczek. 

Każda, okrągła i zadowolona, pięknymi barwami jest ozdobiona. 

Pierwsza w krateczkę, druga ma groszki, u trzeciej – kwiaty, 

u czwartej – prążki. Na piątej są gwiazdki, 

na szóstej – drzewa, a mnie ich widok tylko olśniewa. 

I tak, jak co roku, nie pójdą w kąt, lecz będą życzyły: 

Wesołych Świąt. 

 

 Rozmowa na temat wiersza. Odpowiedzcie na pytania: Jak wyglądały pisanki? Jakie miały 

wzory? Ile ich było? W jakie święta ozdabiamy jajka? – swobodne wypowiedzi dzieci. 

 

 Poproście Rodziców, aby opowiedzieli Wam o tradycjach związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. 

 

 

Zadania do wykonania 08.04.2020r. (środa) 

 

Zadanie nr 1 – Zabawa z piosenką 

 

 Porozmawiajcie z Rodzicami o zwyczajach wielkanocnych, o których rozmawialiście 

wczoraj...Ciekawe jesteśmy czy zapamiętaliście je wszystkie? 

 

 Następnie Rodzice opowiedzą Wam, że wśród wielu polskich zwyczajów wielkanocnych, 

takich jak: robienie pisanek, palm wielkanocnych, Śmigus-Dyngus itp., jeszcze do niedawna, na 

wsi, w Poniedziałek Wielkanocny był zwyczaj chodzenia z kogutkiem wielkanocnym, zwanym 

inaczej kurkiem dyngusowym. Chłopcy wozili po wsi koguta (kurka) w dwukołowym wózku, 

odwiedzając wszystkie domy. Na początku wykorzystywano żywego ptaka, potem zastąpiono 

go ulepionym z gliny, upieczonym z ciasta lub wyciętym z deski. Tradycyjnie wózek 

dyngusowy malowano na czerwono i zdobiono suszonymi źdźbłami zbóż, traw i kwiatami. 



Samego koguta również ozdabiano wstążkami. Przypominać miał on o kogucie, który pianiem 

obwieścił zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na wejście śpiewano różne piosenki. 

 

 Teraz posłuchajcie i nauczcie się piosenki: ―Wieziemy tu kogucika.‖ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI 

 

 

“Wieziemy tu kogucika” 

 

1.   Wieziemy tu kogucika, dajcie jajek do koszyka! 

Dajcie, aby choć ze cztery, a do tego ze trzy sery dla kogucika!   

(Kukuryku!) 

2.   Do was tutaj wstępujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy! 

Dajcie też, co macie dodać, co dobrego nie żałować dla kogucika!   

(Kukuryku!) 

3.   Oj, zieleni się, zieleni młoda trawka tuż przy ziemi. 

Kukuryku, kukuryku i już pełno jest w koszyku dla kogucika! 

 (Kukuryku!) 

 

 

Zadanie nr 2 – zabawy matematyczne (poproście Rodziców o przygotowanie fasoli, dwóch 

miseczek, łyżki) 

 

„Ile fasolek?” 

 

 Dzieci przesypują nasiona fasoli z jednego pojemnika do drugiego za pomocą łyżki tak, aby: 

 - w pierwszym pojemniku było więcej fasolek niż w drugim 

 - w pierwszym pojemniku było mniej fasolek niż w drugim 

 - w obu pojemnikach było po tyle samo fasolek 

 - zabawę możecie modyfikować (dostosowywać poziom trudności do  umiejętności dzieci np. 

Do jednego pojemnika włóż 5 fasolek a do drugiego o 2  więcej niż do pierwszego). 

 

TYGRYSKI POWODZENIA! 

 

 Zadania do wykonania 09.04.2020r. (czwartek) 

 

Hej hej Tygryski …już za kilka dni Święta Wielkanocne…żeby były weselsze zapraszamy Was 

do wspólnego śpiewania!!!!! 

 Pisanki, pisanki - piosenka dla dzieci: 

 LINK:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


Pisanki, pisanki, jajka malowane  

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

 Pisanki, pisanki jajka kolorowe,  

na nich malowane bajki pisankowe. 

 Na jednej kogucik, a na drugiej słońce, 

 śmieją się na trzeciej laleczki tańczące 

. Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki. 

 na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

Drugą propozycją dla Was jest: wykonanie dowolną techniką kolorowej pisanki….czekamy z 

niecierpliwością na Wasze fotorelacje. 

Tu macie jedną podpowiedź…, ale Wasze na pewno będą piękniejsze. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-

plastyczna/?fbclid=IwAR19iiusxZj4toGUpEz2tqL5kozS8O6gC5O_fq6BbeahPE6_Ty_m6xQXtF

Y 

Zadania do wykonania 10.04.2020r. (piątek) 

 

Witamy piątkowo. Już za chwilę Święta ……… 

Na pewno pamiętacie a rodzicom tez się przypomni zabawa w „Ciepło- zimno”- tym razem z 

wykorzystaniem jajka.  - schowajcie jajko w mieszkaniu i spróbujcie je szukać. 

Kolejna zabawa to slalom z jajkiem: ułóżcie np. z poduszek albo np. gazet- tor przeszkód i przejdźcie 

jak najszybciej z jajkiem położonym na łyżce.(pamiętając o tym, aby jajko nie spadło).Pierwszy raz 

normalnym krokiem, drugi- wysoko podnosząc kolana jak bociany, a trzeci—nóżka za nóżką. 

Ojjj myślę, że pewnie się troszkę zmęczyliście. 

Usiądźcie teraz wygodnie i obejrzyjcie bajeczkę wielkanocną, zobaczycie, co się przydarzyło 

Zającowi? A jak macie ochotę to narysujcie przygodę Zajączka..... 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-plastyczna/?fbclid=IwAR19iiusxZj4toGUpEz2tqL5kozS8O6gC5O_fq6BbeahPE6_Ty_m6xQXtFY
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-plastyczna/?fbclid=IwAR19iiusxZj4toGUpEz2tqL5kozS8O6gC5O_fq6BbeahPE6_Ty_m6xQXtFY
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-plastyczna/?fbclid=IwAR19iiusxZj4toGUpEz2tqL5kozS8O6gC5O_fq6BbeahPE6_Ty_m6xQXtFY
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU


Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych życzymy Wam 

Kochane Tygryski i  Waszym Rodzicom: 

 

 

Jaj przepięknie malowanych, 

Świat słonecznie roześmianych 

W poniedziałek dużo wody, 

Zdrowia, szczęścia oraz zgody. 
 

 

 

 

 


