
Propozycje zabaw na tydzień 25-29 maja 2020r. 

Kochani Rodzice w tym tygodniu zaczynamy  pracę w przedszkolu, dlatego też 

propozycje zabaw będą wstawiane  wieczorem – dnia poprzedzającego. 

Poniedziałek 25 maja 2020r. 

Dzień dobry ,,Tygryski ‘’,w tym tygodniu będziemy bawić się na 

kolorowej…… łące .Myślę, że wszystkie Tygryski już się rozbudziły i zjadły 

śniadanko i są gotowe do pracy. 

1.  Żaba wraz ze swoimi przyjaciółmi mieszka na łące. Czy wiesz kim są 

przyjaciele Żaby? Rozwiąż zagadki! 

 https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 

 

 Spróbuj wymienić więcej niż trzech przyjaciół żaby. Wiem ,że sobie doskonale 

poradzicie z tym zadaniem.!!!! 

 

2.A teraz zapraszam was do wykonania kolorowej łąki  ale potrzebna nam 

będzie:  

mała piłeczka , karton po butach ,farby i biała kartka . 

Poniżej macie podpowiedź…  

 https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0   

 

3.Zapraszamy także do  wykonania motylka z apaszki lub szalika mamusi, 

według własnego pomysłu. 

 

 

A tu  propozycje  wykonania inną techniką plastyczną przyjaciół łąki. 

https://www.youtube.com/watch?v=ac005YUARcc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvQU423PT00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Lj34wu5zrI 
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Wtorek 26 maja 2020r.  

 

Witamy Was Kochane Tygryski i zapraszamy do zabawy. 

 

 Drodzy Rodzice, proszę o przeczytanie dzieciom treści opowiadania. 

 

 Do ogrodu przyfrunęły biedronki. - Jak tutaj ładnie. Tyle pięknych kwiatów. 

Odpocznijmy chwilkę. Nagle usłyszały wołanie. - Ratunku! Ratunku! Oj! Boli! 

Kto mi pomoże?! Biedronki uważnie rozejrzały się dookoła. W pobliżu miejsca, 

gdzie postanowiły odpocząć zakwitł piękny krzak róży. Tymczasem złośliwe 

mszyce zjadały jego liście. - Zaraz się z wami rozprawimy! - biedronki szybko 

zabrały się do pracy, połykając szkodniki. Kiedy skończyły, było już prawie 

ciemno. - Dziękuję za pomoc - odezwała się róża. Mocniej zapachniała i 

rozwinęła pąki. - My mamy teraz pełne brzuszki, a ty jesteś cała i zdrowa - 

odpowiedziały biedronki i odfrunęły.  

 

 Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania na temat opowiadania: 

 - Czy wiecie co to są mszyce? (szkodniki).  

- W jaki sposób biedronki pomogły róży?  

- Jeżeli biedronki pomogły róży, to czy są one potrzebne? – 

 Co by się stało gdyby w ogrodzie nie było biedronek? 

 

2.,,Biedronka” – wykonajcie teraz dowolną techniką biedronkę ,możecie ją np. 

ulepić z plasteliny ,namalować farbami …….. albo co Wam podpowie 

wyobraźnia. 

 

Czekamy na Wasze biedroneczki. 

 

Środa 27 maja 2020r. 

 

,,Biedroneczki - kropeczki" –zapraszamy dzisiaj do zabawy przy piosence:  

https://www.youtube.com/watch?v=lqZPR7ElHL8&t=19s 

 

Biedroneczki są w kropeczki, o tym każde dziecko wie. 

 Z biedronkami - kropeczkami razem pobawimy się. 

 

 Biedronka fruwa nad łąką, gdy świeci jej złote słonko. 

 

 Gdy chmura nadciąga z daleka, biedronka pod listek ucieka 

 

 O wyszło słoneczko, możemy iść na wycieczkę.  

Pójdziecie z nami?  

https://www.youtube.com/watch?v=lqZPR7ElHL8&t=19s


 

Kto na spacer ma ochotę, niech się spieszy: raz, dwa, trzy.  

Trzeba znaleźć siedem kropek, taki jest początek gry 

 

 Biedronka fruwa nad łąką, gdy świeci jej złote słonko 

 

 Gdy chmura nadciąga z daleka, biedronka pod listek ucieka. 

 Biedroneczko, fruń do nieba, przynieś mi kawałek chleba. 

 

Podobała Wam się piosenka ?,Kto ją zaśpiewa dla innych Tygrysków? 

 

Zapraszamy)))). 

 

2. ,,Kropki biedronki”- zabawa matematyczna. 

 

Spróbujcie wyciąć-1 duże koło w kolorze czerwonym a jeżeli nie macie takiej 

kartki w takim kolorze to możecie wykorzystać stare gazety. Żeby je odrysować 

użyjcie czegoś co w waszym domu ma kształt koła może to być np. .miska ,duży 

talerz itp. Następnie  wytnijcie 7 mniejszych kołeczek np. w kolorze czarnym  i 

naklejcie je na to duże. Kto z Was pochwali się biedronkowym talerzykiem??? 

Czekamy na fotorelacje. 

 

Czwartek 28 maja 2020r. 

 

Dzień dobry czwartkowo Tygrysiaki, macie chwilkę na ostatnie 

przeciągniecie…. i zapraszamy do wspólnej zabawy. 

 

1.Od rana chodzi za mną roztańczona i głośna  łąka – może i Wam się 

spodoba??? Przygotujcie razem z Rodzicami  drewniane łyżki, garnek, 

pokrywkę, torbę foliową i zapraszam Was do wspólnej zabawy. 

Zróbcie  łąkową orkiestrę …. Kto chce dać koncert dla Tygrysków? 

Zapraszamy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

2. Mam pytanie ? z czym kojarzy Wam się łąka ? Spróbujcie odpowiedzieć 

Rodzicom a razem z rodzicami zapraszam Was na chwilę odprężenia.  

 

Zróbcie sobie wspólnie z rodzicami masażyk relaksacyjny: 

 

 Rodziców proszę o przeczytanie tekstu i pokaz na plecach dziecka – potem 

zamiana.  

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


Biedroneczka mała po trawie biegała – delikatnie poruszaj palcami w różnych 

kierunkach, 

 Nóżkami tupała – naprzemiennie uderzaj w plecy otwartymi dłońmi, 

 Rączkami machała – masuj je obiema rękoma, 

 Potem się ślizgała – przesuwaj zewnętrzną stroną dłoni do góry i w dół 

wewnętrzną stroną dłoni,  

W kółko się kręciła – rysuj dłońmi koła w przeciwnych kierunkach 

 I piłką bawiła – delikatnie uderzaj piąstkami, 

 Gdy deszczyk zaczął padać – stukaj palcami wskazującymi z góry na dół, 

 Pod listkiem się skryła – rysuj obiema dłońmi kształt liścia 

 I bardzo zmęczona spać się położyła – przesuwaj zmęczone dłonie w jedną i w 

drugą stronę 

 

Piątek 29.05.2020r. 

Witamy Was jeszcze majowo w piątek- ,,Tygryski” i zapraszamy do 

zabawy: 

 „Na wiosennej łące”– opowieść ruchowa. 

 Tata lub mama  opowiada historię, natomiast Wy za pomocą gestów, ruchów i 

wyrazów dźwiękonaśladowczych próbujcie odwzorować treść opowiadania. 

 Jest piękna pogoda, świeci słonko (rysowanie w powietrzu słonka). Wszyscy 

mieszkańcy łąki już wstali (przeciąganie się) i wzięli się do pracy 

(maszerowanie). Mrówki budują swoje miasto, zajączki skaczą po łące – kic, kic 

(skoki zajęcze). Żabki pływają w jeziorze – kum, kum (żabie skoki). Ptaszki 

wysoko fruwają po niebie (naśladowanie fruwających ptaszków). Bocian 

dostojnie kroczy: kle, kle (marsz z unoszeniem wysoko kolan i naśladowaniem 

klekotania). Nagle powiał wiatr, trawy i kwiaty kołyszą się na wietrze: szu, szu, 

szu (dzieci stoją, ręce w górze, kołysanie się na boki). Zaczął padać majowy 

deszczyk: kap, kap, kap (klaskanie). Wszystkie zwierzątka chowają się do 

swoich domków (przykucanie).I czekają aż przestanie padać…… 

2. A  może wybierzecie się dzisiaj z Rodzicami do parku albo  na łąkę??  – 

zerwijcie kwiatuszki i trawy z łąki/ogrodu parku i zasuszcie je. Będzie to 

wyjątkowa pamiątka nauki z mamusią/tatusiem w domku. Roślinki ułóżcie 

pojedynczo pomiędzy gazetami czy czasopismami, a na całą powierzchnię 

połóżcie ciężkie książki. Kiedy powrócimy do przedszkola zrobimy z nich 

..zakładki do książek. 

 A po południu jeżeli ,będziecie miały ochotę czeka na Was kolorowanka … 

Miłego weekendu!!!! Pa pa pa 



 
 

 


