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

15.06.2020 (poniedziałek) 

 

Zadanie nr 1 – „Czym pojedziemy na wakacje?” – prezentacja obrazkowa różnych 

środków transportu: samochód, samolot, rower,  pociąg, statek itp. Wskazywanie i 

nazywanie odpowiednich obrazków. Następnie podzielcie te wszystkie wyrazy na 

sylaby...wiemy, że potraficie to doskonale :) 

 

 

 



Zadanie nr 2 - Zabawa z sylabizowaniem „Przyszło lato”. 

Dzieci wraz z Rodzicami rytmicznie wypowiadają tekst rymowanki: 

 

Przyszło lato, ciepły czas.    

Jadę ja, jedziesz ty, 

Na wakacje ruszmy wraz.     

raz, dwa, trzy! 

 

Z pewnością szybciutko nauczyliście się tej rymowanki na pamięć...pochwalcie się I 

nagrajcie filmik podczas jej wypowiadania :) 

 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 54) – opowiadanie historyjki, wyjaśnianie 

zasad bezpieczeństwa obowiązujących w środkach transportu publicznego. 

 

 

16.062020 (wtorek) 

Zadanie nr 1 – “Czas wakacji” - zabawa z wierszem 

Tygryski posłuchajcie uważnie wiersza recytowanego przez Waszych Rodziców 

 

“Czas wakacji”    Agnieszka Kolankowska 

 

 Będzie przerwa od przedszkola! –  rzekła dzisiaj nasza Ola .  – Wolne całe dwa 

miesiące, w których mocno grzeje słońce . Czas wyjazdów, wolnych dni i to bardzo 

odpowiada mi! 

 

Bo Ola lubi na wieś wyjeżdżać i dziadka w niektórych pracach wyręczać . 

Michał z kolei dziadków ma w mieście  i tu zostaje, bo też jest świetnie . Chodzi z 

dziadkami do kina, na lody, na basen odkryty – tak dla ochłody. 

 

 A kto nad polskie morze wybiera się? To Franek, Kuba i Zuzie dwie! 

Ktoś mówił: – Na morzem często jest zła pogoda, jest zimno, wiatr wieje… Gdzie tam 

przygoda? 

 

 Lecz skąd! Gdy rzeczywiście zimno na dworze, można przecież zwiedzać pomorze: 

Muzeum Motyli* czy dom odwrócony… ** I parki wodne są z każdej strony. 

 

Antosia na to: – Ja w góry pojadę, tam będę z tatą jeździła kładem. 

 

W górach to zwykle po górach się chodzi, wjeżdża kolejką albo się schodzi . 

 



Góry, morze, miasto, wieś, czy też inne miejsca gdzieś . . .  Bo czy dokądś wyjedziemy, 

czy też w domu zostaniemy… …Po wakacjach, dobrze wiemy, wszystko sobie 

opowiemy.   

 

...A teraz kochane Tygryski opowiedzcie swoim Rodzicom, gdzie Wy chcielibyście 

wyjechać na wakacje...mamy nadzieję, że wasze marzenia się spełnią.                

 

 

Zadanie nr 2 – ćwiczenia gimnastyczne 

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

 

 Skłony głową „na tak” i skręty w bok „ na nie”. 

 Krążenia ramion w przód i tył – prawą i lewą ręką. 

 Skłony tułowia w przód - wyprost, do prawej nogi - wyprost i lewej nogi- wyprost. 

 6 przysiadów, 6 podskoków obunóż, 6 podskoków rozkroczno- zwartych 

( pajacyków). 

• Stanie w rozkroku - ręce w górę, wdech nosem, ręce w dół, powolny wydech 

ustami. 

 

17.06.2020 (środa) 

Zadanie nr 1 – zabawa z piosenką “Rodzinna wycieczka” 

Posłuchajcie piosenki jaką dla Was przygotowałyśmy :)...na pewno Wam się spodoba. 

Nauczcie się jej i kiedy już będziecie jechać na wakacje całą rodziną będziecie ją 

śpiewać :) 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

 

Zadanie nr 2 – “Tęczowe rybki” - zabawa techniczna 

Pomoce: kolorowa plastelina, niebieska forba, woda, słoik, nożyczki, kolorowe kartki, 

klej. 

 

TYGRYSKI stwórzcie trzy baaardzo kolorowe rybki z plasteliny. 

Gdy już będą gotowe nalejcie do słoika wodę, dodajcie trochę niebieskiej farby i 

umieśćcie rybki w słoiku. Zewnętrzną stronę słoika ozdóbcie w dowolny sposób 

kolorowym papierem, żeby Waszym rybkom nie było smutno. 

...Już nie możemy się doczekać efektów Waszej pracy :)...zatem do dzieła!!! 

 

 

 

 

 

 

 



18.06.2020 (czwartek) 

Zadanie nr 1 – ćwiczenia gimnastyczne 

 

 Skłony głową „na tak” i skręty w bok „ na nie”. 

 Krążenia ramion w przód i tył – prawą i lewą ręką. 

 Skłony tułowia w przód - wyprost, do prawej nogi - wyprost i lewej nogi- wyprost. 

 6 przysiadów, 6 podskoków obunóż, 6 podskoków rozkroczno- zwartych 

( pajacyków). 

• Stanie w rozkroku - ręce w górę, wdech nosem, ręce w dół, powolny wydech 

ustami. 

 

Zadanie nr 2 – „Tocząca kostka” -  zabawa matematyczna 

Dzieci siadają wygodnie na dywanie  Rzucają kostką i odpowiadają na pytania zgodnie 

z wyrzuconą liczbą oczek:   

• 1 oczko - Wymień 1 zwierzę żyjące w morzu. 

• 2 oczka - Opowiedz o 2 rzeczach, które najbardziej lubisz robić wakacje. 

• 3 oczka - Wymień 3 przedmioty, które spakujesz, wybierając się nad morze. 

• 4 oczka - Przynieś niebieskie przedmioty 

• 5 oczek - Podaj 5 przykładów zabaw lub innych czynności, które można 

wykonywać w wakacje. 

• 6 oczek - Zrób 6 pajacyków. 

 

19.06.2020 (piątek) 

Zadanie nr 1 – “Moje wymarzone wakacje” - praca plastyczna 

Pomoce: kartki A4, woda, pędzel, farby 

Tygryski namalujcie, gdzie chcielibyście pojechać na wakacje...mamy nadzieję, że 

pochwalicie się swoimi pracami :) 

 

Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 55) – wskazywanie przedmiotów 

przydatnych w upalny dzień, wyjaśnienie  zasad stosowania nakrycia głowy i picia 

wody, gdy jest gorąco. 

 

 

 

 



 


