
Propozycje zabaw na poniedziałek 11 maja 2020r. 

Witamy ,witamy …Tygrysiaki … 

Temat tego tygodnia to …,,Zwierzęta egzotyczne” 

Na początek zapraszam Was abyście wygodnie usiedli i zapraszam do naszego ,,kina 

Bambino „na prezentację multimedialną:,,Spacerkiem po Zoo” 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3D

youtu.be%26v%3DCyGu48oYe5o%26fbclid%3DIwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoK

W0E1VEh8nktGZpeogAUEuNcucAulJoMQ&h=AT0wDu7dJCBQrUPJE5qyuLkaAVglS087

mrq-Hz_yl0Eh-O_T5EzvZlgmphQ7U8_5BKzaLY-

5LPIJOoVcRjtfdkXtUYxpb6iS20nRu9RzP0kn7M_us0xYIPFl7LY9P5MjeUNi 

Spróbujcie po obejrzeniu wymienić 3 zwierzęta ,które zapamiętałyście z filmu? ,a czy 

potraficie podzielić nazwy tych zwierząt na sylaby? Wiem ,że  na pewno się wam udało 

.Brawooo. 

2.Mozecie także wykonać  zadania z naszej książeczki-str28- 33 

Zapraszam was tez na majowy spacerek z rodzicami- poobserwujcie co się zmieniło w 

przyrodzie? 

 

Wtorek 12 maja 2020r. 

Witamy, witamy ,Was wtorkowo ,jak tam humorki dopisują? 

1.Zapraszam ,Was do wysłuchania wiersz U. Piotrowskiej :,,Wyprawa do Zoo” 

 A kto zamieszkał w zoo? 

Czy was ciekawi to? 

Opowiem wszystko wam, 

bo się wybieram tam, 

 

 Dzień dobry, panie lwie, 

czy pan mnie pożreć chce? 

Pan grzywę bujną ma 

i ryczy głośno łaaaa…, 

 

 Spogląda krzywo wąż 

i syczy, syczy wciąż, 

i wije, wije się . 

Pogłaskać go? O, nie! 

 

A trąbą macha słoń . 

Czy mogę dać mu dłoń? 

Zatrąbił tru-tu-tu, 

więc brawo biję mu, 

Do domu wracać czas, 

lecz przyjdę tu nie raz, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DCyGu48oYe5o%26fbclid%3DIwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktGZpeogAUEuNcucAulJoMQ&h=AT0wDu7dJCBQrUPJE5qyuLkaAVglS087mrq-Hz_yl0Eh-O_T5EzvZlgmphQ7U8_5BKzaLY-5LPIJOoVcRjtfdkXtUYxpb6iS20nRu9RzP0kn7M_us0xYIPFl7LY9P5MjeUNi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DCyGu48oYe5o%26fbclid%3DIwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktGZpeogAUEuNcucAulJoMQ&h=AT0wDu7dJCBQrUPJE5qyuLkaAVglS087mrq-Hz_yl0Eh-O_T5EzvZlgmphQ7U8_5BKzaLY-5LPIJOoVcRjtfdkXtUYxpb6iS20nRu9RzP0kn7M_us0xYIPFl7LY9P5MjeUNi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DCyGu48oYe5o%26fbclid%3DIwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktGZpeogAUEuNcucAulJoMQ&h=AT0wDu7dJCBQrUPJE5qyuLkaAVglS087mrq-Hz_yl0Eh-O_T5EzvZlgmphQ7U8_5BKzaLY-5LPIJOoVcRjtfdkXtUYxpb6iS20nRu9RzP0kn7M_us0xYIPFl7LY9P5MjeUNi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DCyGu48oYe5o%26fbclid%3DIwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktGZpeogAUEuNcucAulJoMQ&h=AT0wDu7dJCBQrUPJE5qyuLkaAVglS087mrq-Hz_yl0Eh-O_T5EzvZlgmphQ7U8_5BKzaLY-5LPIJOoVcRjtfdkXtUYxpb6iS20nRu9RzP0kn7M_us0xYIPFl7LY9P5MjeUNi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dyoutu.be%26v%3DCyGu48oYe5o%26fbclid%3DIwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktGZpeogAUEuNcucAulJoMQ&h=AT0wDu7dJCBQrUPJE5qyuLkaAVglS087mrq-Hz_yl0Eh-O_T5EzvZlgmphQ7U8_5BKzaLY-5LPIJOoVcRjtfdkXtUYxpb6iS20nRu9RzP0kn7M_us0xYIPFl7LY9P5MjeUNi


 

Rodzic zadaje dziecku pytania do wiersza: 

- jakie zwierzęta  mieszkały w Zoo? 

-co robił słoń?, wąż ,lew? 

 

2.Zwierzęta w Zoo – a teraz zapraszam was to wykonania  farbami, lub kredkami  

ilustracji do wiersza. Czekamy na Wasze prace. 

 

Środa -13 maja 2020r. 

Hej hej Tygryski !!!!!!!! 

 

1.,,Dzikie zwierzęta’’- zapraszamy do obejrzenia  filmu o dzikich zwierzętach.  

Odpowiedzcie teraz Rodzicom: które ze zwierzątek jest twoim ulubionym?  

Które zwierzątko jest wg najszybsze? A które najgroźniejsze?, 

a które z nich mieszka w lesie? 

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY 

 

  

2.Lew –praca plastyczna (kolorowe kartki ,klej kredki). 

 

1.  Dzieci samodzielnie rysują i wycinają głowę i ciało lwa.. Używamy pomarańczowej lub 

żółtej kartki. 

2. Wycinamy dużo kolorowych pasków. Nie muszą być równe. Dlatego zachęcam, by dzieci 

robiły to samodzielnie. Dzięki temu  dzieci rozwijają umiejętność wycinania. 

3. Na dole kartki przyklejamy ciało lwa. 

4. Teraz tworzymy kolorową, bujną grzywę. Przyklejamy kolorowe paski niczym promyki 

słońca. 

5. Kiedy grzywa jest gotowa przyklejamy głowę lwa. 

6. Kredkami rysujemy oczy, buzie, nos…..i….. Gotowe!!!!!!! 

Czy pochwalicie się swoimi lwami????? Czekamyyyyy….. 

 

 

        

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY


 

 

 

           Czwartek 14 maja.2020 r. 

 

Witamy  Tygryski .  Czy jesteście gotowi na porcję nowych zabaw??? 

 No to zaczynamy… 

1.Posłuchajcie piosenki ,,Idziemy do Zoo”: Możecie ją spróbować zaśpiewać… a 

nawet zatańczyć …..  

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

2.A teraz czas na  zagadkę: 

 

Co to za zwierzę? Najwyższe na świecie. 

Pójdźcie do zoo to się dowiecie 

Ma żółtą skórę w  brązowe łatki 

Nie zmieści się wcale do zwykłej klatki. 

 

Czy już każdy z Was wie kto to??? 

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


Tak to –żyrafa. 

Teraz poproście R. aby przygotował 6 pasków papieru różnej długości-będziemy 

układać szyję żyrafy. 

- dz. układa paski od najkrótszego do najdłuższego : 

- na początku jeden pod drugim ,następnie w jednej linii obok siebie, 

- wskazuje palcem -najdłuższy pasek, a następnie- najkrótszy, 

-liczy paski, zaczynając od lewej, a później od prawej strony. 

 

Na pewno super sobie poradziłyście ! 

 

 Piątek 15 maja.2020r. 

 

Witamy w piątek, macie ochotę na grę, no to posłuchajcie rymowanki pt.: ,,Papuga” 

 

To jest taka gra  

Zrób dokładnie to co ja.  

Rodzic wykonuje jakiś ruch a ,Ty próbujesz ten ruch naśladować. 

 Wszystko dobrze powtórzyłeś , 

Na oklaski zasłużyłeś!!!  

Brawoooo!!!!!!!!!!! 

 

2.Ćwiczenia gimnastyczne: wskakujcie teraz w  wygodne spodnie i zapraszamy na 

gimnastykę…..   

1. „Gradowe kulki”. Rodzic daje dziecku piłeczkę pingpongową. Dziecko 

ustawia je na linii. Następnie nabiera powietrza do płuc i zdmuchuje 

piłeczkę.:potrzebna • piłeczka pingpongowa dla dziecka . 

2. ,,Tor pingpongowy”. Rodzic układa tor z lin lub skakanek. Zadaniem dziecka 

jest jak najszybsze pokonanie toru, przedmuchując piłeczkę pingpongową 

przed sobą. . • skakanki lub lina, piłeczka pingpongowa. 

3. .,Nasze nogi”. Dziecko tworzy parę z rodzicem.. Przechodzą do leżenia na 

plecach. Dotykają się stopami w taki sposób, aby nogi zgięte w kolanach 

tworzyły w powietrzu kąt prosty. „Siłują się” stopami, próbując wyprostować 

nogi. Ćwiczenie wykonują tak, żeby nie odrywać stóp od stóp partnera. 

Następnie odpychają się od siebie stopami. Na sygnał zbliżają się do siebie 

ponownie, nie odrywając pleców od podłogi. 

 4.„Ruchomy dywan” – dziecko leży na plecach z rękoma blisko ciała. Na hasło 

Rodzica przetacza się w jedną stronę. Kiedy doturla się do ściany, próbuje 

przetoczyć się w drugą stronę. 



 5. „Tydzień” – dziecko stoi w pozycji wyprostowanej nogi są złączone. 

Zadaniem dziecka jest przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym 

wymawianiem nazw dni tygodnia.  

6 „Wahadło” – dziecko stoi nadal w pozycji wyprostowanej nogi w lekkim 

rozkroku, ręce na biodrach. Przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając 

się jak wahadło. 

 

 

 

 

 

 

 


