
18.05.2020 (poniedziałek) 

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

 

Zadanie nr 1 – rozmowa z Rodzicami 

Tygryski usiądżcie wygodnie razem ze swoimi Rodzicami i poproście ich, żeby 

opowiedzieli wam o swoim dzieciństwie… 

 Zapytajcie czym lubili się bawić? 

 Jak najczęściej spędzali wolny czas? 

 Jak miał na imię ich przyjaciel/przyjaciółka? 

 Za czym najbardziej tęsknią? 

Ciekawe jesteśmy czego dowiedzieliście się po tej rozmowie o Waszych Rodzicach :) 

„Rodzinny album” –wspólne oglądanie rodzinnych fotografii. TYGRYSKI czy 

poznajecie na zdjęciach swoich Rodziców? Czy jesteście do nich podobni???   

 

Zadanie nr 2 – malowanie farbami 

...A teraz spróbujcie namalować farbami ulubioną zabawkę Waszych Rodziców...Już nie 

możemy się doczekać na zdjęcia wykonanych prac :) 

 

TYGRYSKI DO DZIEŁA!!! 

 

19.05.2020 (wtorek) 

Zadanir nr 1 – “Korale dla MAMY” - zabawa matematyczna 

Pomoce (wycięte z kolorowego papieru małe figury (kola, trójkąty i kwadraty, kartka A4, 

klej) 

Na początek sprawdzcie, czy pamiętacie jak nazywają się przygotowane figury 

geometryczne. Jesteśmy pewne, że znacie je doskonale :) 

Następnie poproście Rodziców, żeby narysowali Wam na kartce sznuteczke, na który 

według własneg pomysłu przykleicie figury. Policzcie z ilu kół, kawdratów i trójkątów 

skladają się Wasze korale :) 

 

Zadanie nr 2 – ćwiczenia gimnastyczne 

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. 

 

20.05.2020 (środa) 

Zadanie nr 1 – zabawa z piosenką “Dziekuję MAMO, dziękuję TATO” 

Posłuchajcie piosenki jaką dla Was przygotowałyśmy :) 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

 

“Dziekuję MAMO, dziękuję TATO” 
1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić, 

jak się zachowywać 

jak zwracać się do ludzi. 

Ja mogę na Was liczyć, 

wiem że mi pomożecie 

najlepszych mam rodziców 

na całym wielkim świecie. 

Ref:Dziękuje mamo, dziękuje tato 

za każdą zimę, za każde lato 

dziękuje mamo, dziękuje tato 

za to że macie dla mnie czas 

bardzo kocham Was! 

2. A najpiękniejsze chwilę 

są kiedy mnie tulicie 

dajecie mi buziaki 

idziemy tak przez życie 

co mogę dla Was zrobić? 

jak mogę się odwdzięczyć? 

jesteście w moim sercu 

będziecie w mej pamięci 

Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato…. 

JESTEŚMY PEWNE,  ŻE RODZICOM BARDZO SIĘ SPODOBA TA PIOSENKA :) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


21.05.2020 (czwartek) 

Zadanie nr 1 – ćwiczenia gimnastyczne 

 

 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 – zabawa  z wierszem 

Posłuchajcie wiersza recytowanego przez Rodzica… 

 

“Rozbrykane R” 

 

 R jest strrrasznym rrrozbójnikiem! Wciąż wyprawia harce dzikie: 

coś rozkręca, coś rozbija, wierci dziury w biurku stryja, po regale gna rowerem, 

telewizor karmi serem, a ratlerka raczy tortem. 

 

 Pcha do pralki szwagra portfel, rynnę wtrynia do rakiety, w sadzie sadzi taborety, gra 

oberka na wiertarce, trąc do rytmu tran na tarce albo rumbę tańcząc z rondlem. 

 

Gdy mu powiesz: – To niemądre! Z werwą krótko warknie: – Wrr! I znów broi . . . Jak 

to R. 

 

 TYGRYSKi a teraz spróbujcie wymienić jak najwięcej wyrazów z wiersza, które 

zaczynają sie na literkę “r”….Czy udało wam się wymienić wszystkie??? 

 Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 24) – kolorowanie lub wyklejanie 

szablonu litery, np. kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 



22.05.2020 (piątek) 

Zadanie nr 1 – zabawa techniczno – plastyczna 

Pomoce (kolorowe kartki, klej, nożyczki, bibuła, kredki, mazaki) 

TYGRYSKI wykonajcie laurkę według własnego pomysłu dla Waszych 

Rodziców...Jesteśmy pewne, że ten prezent bardzo im się spodoba :) 

CZEKAMY NA ZDJĘCIA TYCH PIĘKNYCH LAUREK :) 

 

Zadanie nr 2 – rozmowa z Rodzicami “Za co kocham Rodziców” 

TYGRYSKI usiądzcie razem z Rodzicami i powiedzcie im za co ich kochacie. Na 

pewno to co usłyszą będzie dla nich niezapomniane... 


