
Kochane TYGRYSKI oto zadania, jakie Wam przygotowałyśmy na ten tydzień: 

01.06.2020 (poniedziałek) 

Zadanie nr 1 – “DZIEŃ DZIECKA” - rozmowa z Rodzicami 

Tygryski usiądżcie wygodnie razem ze swoimi Rodzicami i opowiedzcie im, w co 

najbardziej lubicie się bawić :) I teraz uwaga :) !!! Poproście Rodziców, żeby pobawili 

się dzis wspólnie z Wami :) Dziś jest wyjątkowy dzień: DZIEŃ DZIECKA :) Rodzice na 

pewno Wam w tym wyjątkowym dniu nie odmówią :) 

Z niecierpliwością czekamy na zdjęcia :) 

TYGRYSKI DO DZIEŁA!!! 



 

02.062020 (wtorek) 

Zadanie nr 1 – “Ja w swojej krainie wyobrażni” - praca plastyczna 

Pomoce (kartki A4, farby, pędzle, kredki, mazaki, nożyczki, kolorowy papier, bibuła) 

Tygryski...zanim zaczniecie swoje prace, połóżcie się wygodnie na kanapie, zamknijcie 

oczy i wyobraźcie sobie siebie w wymarzonej krainie.  Pamiętajcie, że w tej krainie 

wszystko jest możliwe :) Postarajcie się bardzo dokładnie zapamiętać jak Wasza kraina 

wygląda...i co w niej robiliście. 

...A teraz do dzieła. Wykonajcie prace, według waszego pomysłu, dowolną techniką 

przedstawcie siebie w waszej wymarzonej krainie :) 

 

Zadanie nr 2 – ćwiczenia gimnastyczne 

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

  

 Marsz po dywanie, na słowo Rodzica np. zielony, dziecko dotyka w pokoju 

przedmiotu w tym kolorze; 

 Mała rozgrzewka: bieg w miejscu, skłony głową w przód, krążenia ramion w 

przód i tył; przysiady, skłony tułowia w przód do prawej i lewej nogi; 

 Siad w rozkroku, nogi ugięte w kolanach - „ Pająk”, wyciąganie rąk po dywanie w 

przód, jak najdalej, 

 Leżenie tyłem ( na plecach) i przenoszenie nóg za głowę, dotykamy stopami 

podłogi, 

 Skoki ( pajacyk) 

 “Złap misia” - podrzucanie do góry pluszowego misia 

 Zabawy oddechowe - nabieranie powietrza nosem i wydychanie ustami, 

• „ Ciepło-zimno”- Rodzic chowa misia w mieszkaniu i spróbujcie je odszukać. 

 

 

03.06.2020 (środa) 

Zadanie nr 1 – zabawa z piosenką “Dzieci, dzieci, dzieci...” 

Posłuchajcie piosenki jaką dla Was przygotowałyśmy :) 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8 

 

Zadanie nr 2 – “Moje prawa” - rozmowa z Rodzicami 

„Moje prawa” – Rodzic wyjaśnia, że wszystkie dzieci na całym świecie mają takie same 

prawa, tzn. że powinny być tak samo traktowane. Powstał nawet dokument, w którym te 

prawa zostały spisane – jest on bardzo ważny; powstał, ponieważ wszystkim zależy na 

dobru dziecka. Omówcie z dziećmi wybrane, najważniejsze prawa, np.: prawo do 

miłości i szacunku, do prywatności, do radości, do niewiedzy, do niepowodzenia i łez, 

do zabawy i nauki, do wyrażania własnych myśli i uczuć, do przeciwstawienia się złu. 

 

 



04.06.2020 (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 –“Znajdż różnice” 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 38–39) – rozwijanie spostrzegawczości 

wzrokowej poprzez wyszukiwanie różnic i podobieństw między dziećmi. 

TYGRYSKI, czy udało Wam się odnaleźć wszystkie różnice? 

 

05.06.2020 (piątek) 

Zadanie nr 1 – “Kolorowe dzieci” 
Posłuchajcie piosenki “Kolorowe dzieci” - Majki Jeżowskiej, połączonej z prezentacją 

na temat dzieci z różnych stron świata. Z filmiku dowiecie się jak wyglądają dzieci na 

całym świecie, jaki mają kolor skóry, jak się ubierają, jak mieszkają. Miłego słuchania i 

oglądania.Link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 34–35) – rozwijanie logicznego myślenia 

poprzez nalepianie tych samych  elementów na obu obrazkach w różnych miejscach, 

opisywanie i porównywanie obrazków (wskazywanie różnic,  np.: Na pierwszym 

obrazku dziecko jest przed drzewem, na drugim wgląda zza drzewa). 

“Kolorowe dzieci” - kolorowanka 

Tygryski a teraz pokolorukcie kolorowankę, na której są przedstawione dzieci z różnych 

części świata :) Miłej pracy i oczywiście czekamy na zdjęcia :) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4


 


