
Witamy w  świetlicy 
 

Drodzy Rodzice, prosimy o pomoc w odczytaniu poleceń i tekstów, wspieranie dzieci 

podczas wykonywania prac plastycznych oraz nadzorowanie zabaw ruchowych. 

Mamy nadzieję, że zaproponowane zajęcia uatrakcyjnią czas spędzony w domu. 

 

Rozgrzej  swoje  ciało 

 

1. Motyl i gąsienica-  Gdy  muzyka jest  spokojna  dziecko „gąsienica” spaceruje powoli  

po  dywanie. Kiedy  tempo  zmienia  się  na  szybkie,  dziecko zmienia się  w  motyla  

i „lata” po  pokoju  poruszając  się  na  palcach. 

2. Raz, dwa, trzy... motyl  patrzy! Rodzic  zostaje  motylem, dziecko  zostaje gąsienicą. 

Gąsienica  leży  na  brzuchu  na  linii  startu (np. początek dywanu). Gdy  motyl  

wypowiada  rymowankę: Raz, dwa, trzy... motyl  patrzy! Gąsienica  czołga  się  w  

kierunku „motyla”. Zatrzymuje  się  na  ostatnie słowo: patrzy!  I  zastyga  w   bezruchu. 

3. Szukamy  tęczy- Rodzic  wymienia  kolejno  kolory  tęczy (czerwony, pomarańczowy, 

żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy) a  dziecko próbuje  odszukać  te  barwy  

na  elementach  swojej  garderoby. 

 

Wysłuchaj wesołej piosenki „Wiosna w błękitnej sukience”. 

 



Wiosna w błękitnej sukience 

bierze krokusy na ręce. 

Wykąpie je w rosie świeżej 

i w nowe płatki ubierze. 

ref: Wiosna buja w obłokach, 

wiosna płynie wysoko, 

wiosna chodzi po drzewach, 

wiosna piosenki śpiewa. 

Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

A teraz śpi już na sośnie 

i nie wie, że sosna rośnie. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

https://www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA&feature=youtu.be 

Zabawa ruchowa 

 Na podłogę przyklejcie taśmę (najlepiej malarską) albo połóżcie jakiś sznurek, wstążkę  

o długości ok 1,5 m. Zdejmijcie buty i zaczynamy ćwiczenia: 

 

1. przejdź po taśmie - marsz, 

2. przejdź po taśmie na palcach, 

3. przejdź po taśmie na piętach, 

4. przejdź po taśmie na zewnętrznej krawędzi stopy, 

5. przeskocz przez taśmę - w przód i w tył, 

6. przeskocz przez taśmę - na boki, 

7. przejdź na czworakach, 

8. przejdź " jak rak" do przodu i do tyłu, 

9. przeskakuj po taśmie z nogi na nogę. 

https://miastodzieci.pl/scenariusze/scenariusz-zajec-dla-dzieci-powitanie-wiosny
https://www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA&feature=youtu.be


Gimnastyka umysłu 

"Rysowanie oburącz" 

Potrzebujemy tylko dwóch takich samych wzorów narysowanych na kartce A4 (przykłady 

poniżej) i tu skorzystamy z kreatywności naszych Rodziców, bo wzory można tworzyć różne( 

oczywiście pamiętamy, że rozpoczynamy od najłatwiejszych). 

Potrzebne będą też dwie nakrętki i zwinne paluszki. Zabawa polega na pokonaniu trasy od 

jednej do drugiej kropki jednocześnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca plastyczna puchnącymi farbami 

 

Przepis na puchnące farby: 

- 1 łyżka mąki 

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

- 0,5 łyżeczki soli 

- barwniki spożywcze lub zwykłe farby 

- 3 łyżki wody (tak by powstała gęsta konsystencja) 

Wszystkie składniki łączymy. Powinny pojawić się bąbelki, jeśli ich nie zobaczysz, dodaj 

jeszcze proszku do pieczenia i soli. Na koniec należy dodać barwniki lub farby. 

 

 

Farbki najlepiej wyciskać na kartkę papieru lub nakładać pędzelkiem. Po namalowaniu 

rysunku należy umieścić go w mikrofalówce, co pozwoli farbkom napuchnąć – urosnąć. 

 

 



Domowe  eksperymenty  dla  dzieci   

1. Bańki  na  wodzie -    Materiały: miska, woda, kubek, słomki 

Miskę  napełnij  wodą  i  przygotuj  się  na  przeprowadzenie  śledztwa. Przy użyciu  słomki  

dmuchaj, ile  tylko  starczy  Ci  sił  w  płucach  i  patrz,  jak tworzą  się  góry  baniek. 

Odkryjesz  również, że  kubki  nie  są  puste,  bo zawierają  powietrze. Postaw  kubek  do  

góry  dnem  tak,  aby  stykała  się  z powierzchnia  wody  w  misce,  po  czym  popchnij  go  

w  głąb  i  puść. Kubek ułoży  się  w  pozycji  na  wznak  i  ponownie  będzie  się  unosił  na  

wodzie, tworząc  bańki. 

2. Uniesie  się  na  wodzie  czy  zatonie? 

Materiały: miska, woda, korek, plastelina 

Miskę  napełnij  wodą  i  zanurz  korek  w  pozycji  poziomej. Koreczek uniesie  się  na  

wodzie. Możesz  też  zrobić  kulkę  z  plasteliny  i  położyć  ją  na  wodzie; natychmiast  

zatonie. Ale  jeśli  z  kulki  z plasteliny  zrobisz  talerzyk i  położysz  go  na  wodzie, będzie  

płynąć. 

3. Magiczne  jajka- 

Materiały: szklanka, łyżka, sól, jajko, woda 

Szklankę  napełnij  wodą  i  dodaj  kilka  łyżek  soli. Ostrożnie  umieść  jajko na  powierzchni  

wody  i  patrz,  jak  będzie  się  unosić. 

4. Jezioro  nenufarów- 

Materiały: biały  brystol, farby, nożyczki, miska, woda 

Narysuj  piękne  kwiaty  i pomaluj  je  na  kolorowo. Wytnij  kwiaty  i ostrożnie  zegnij  płatki  

do  wywnętrz. Miskę   napełnij  wodą  i  na  wierzchu ostrożnie  połóż  kwiaty. 

 

Rozgrzej  swoje  ciało 

• Dziecko  trzyma  piłkę  w  rękach  i  dotyka  nią: głowy, nosa, ucha, karku, 

          brzucha, pleców, kolan, pośladków  lub  trzyma  między  stopami. 

• Piłka  znajduje  się  na  podłodze  dziecko  przyciska  ją : stopą, brzuchem, plecami. 

•  Dziecko rzuca  piłkę  obiema  rękami, rzuca  jedną  ręką. 

• Dziecko  łapie  piłkę podaną  przez  rodzica, łapie  piłkę,  którą    samo   rzuciło  do  

góry. 

• Dziecko  toczy piłkę  po  podłodze  i  kroczy  tuż  obok  niej. 

• Przed  odłożeniem  piłki  na  miejsce  dziecko  kredą  maluje  oczy  i  buzię. 

- (Mina) wesoła, 

- (Mina) smutna. 



Odpręż  się  i zrelaksuj. 

 

„Spacer  biedronki” - dziecko  i  rodzic  siadają  na  dywanie.  Dziecko  jest  zwrócone  do  

rodzica plecami. Rodzic  prowadzi  masażyk  inspirując  dziecko  słowami: 

 

Biedroneczka mała po trawce biegała. - delikatnie poruszają palcami w różnych kierunkach, 

Nóżkami tupała, - naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi, 

rączkami machała. - masują je obiema rękami, 

Potem się ślizgała - przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry, 

do góry i w dół. - wewnętrzną w dół, 

W kółko się kręciła - rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach, 

i piłką bawiła. - delikatnie uderzają pięściami, 

Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół, 

pod listkiem się skryła - rysują obiema rękami kształt liścia, 

i bardzo zmęczona spać się położyła. 

- przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę. 

 

 

„Nasionka  kwiatów”-  relaksacja 

Rodzic  mówi: „Czary  mary  obracam  się  na  pięcie,  pałeczką  robię  zaklęcie, niech  się  

wokół  wszystko  zmieni, niech  moje   dziecko  w  nasiona  kwiatów  się  zmieni” 

Dziecko  leży  na  dywanie. Rodzic  prowadzi  relaksację.  

Jest ciemno, cicho i spokojnie... Czuję muskające promyki słońca... Jest coraz cieplej... Jakaś 

siła podnosi mnie coraz wyżej i wyżej... Robi się jasno... Otwieram oczy, unoszę głowę, 

wyciągam ręce... Witam się ze słońcem, które mnie przyjemnie ogrzewa... Rozglądam się 

ciekawie dookoła... Słyszę śpiewające ptaki, szumiący wiaterek... Jest tak przyjemnie... 

 



Wykonaj  pracę  plastyczno-techniczną 

 

Propozycja  I                           Drzewo  wiosenne 

 Dziecko maluje dłoń brązową farbą, po czym odciska ją na środku białej kartki. Później 

zamacza końcówki palców w zielonej farbie i odciska je u góry – powstają liście drzewa. Na 

końcu pędzlem dorysowuje pień. 

 

Materiały 

• Kartka z bloku 

• Farby plakatowe (brązowa i zielona) 

• Kubek z wodą 

• Pędzel 

Propozycja  II                                 Tulipan 

Drewnianą klamerkę oraz patyczek do lodów malujemy zieloną farbą. Z bordowej tektury 

falistej wycinamy główkę tulipana. Patyczek wciskamy pomiędzy dwie warstwy tekturowego 

tulipana tworząc łodygę. Do patyczka przypinamy zieloną klamerkę, która będzie listkiem. 

Materiały: 

• drewniana klamerka 

• patyczek do lodów 

• tektura falista 

• zielona farba 

• pędzel 

• nożyczki 



Eksperyment 

 

 

Teatr  codzienny  i  niecodzienny 

 

Spróbujmy pobawić się w teatr, występując na zmianę w roli aktorów lub widzów. 

 

  
1. Zagadki  pantomimiczne- Rodzic  lub  dziecko  kolejno – bez słowa i bez 

posługiwania się rekwizytami, tylko gestem i mimiką – przedstawia  jakąś czynność 

albo scenkę z życia, np. mycie zębów, wbijanie gwoździa, rąbanie drewna, 

przyszywanie guzika, prowadzenie samochodu, rozpakowywanie prezentu, 

zawiązywanie krawata, budowanie domku z kart, dekorowanie tortu. 

2. Bez  słów-  Na stoliku leży kilka kartek (czystą stroną do wierzchu) z napisami: kot, 

żaba, krowa, ogrodnik, krawiec itp. Dziecko lub rodzic   po wylosowaniu kartki ma 

wyrazić jej treść za pomocą gestów. 

3. Teatrzyk  kukiełkowy: 

 

 

 



Kukiełka  z  łyżki  drewnianej: 

Do wykonania kukiełki potrzebujemy drewnianej łyżki. Na górę naklejamy włosy z włóczki, 

w środku łyżki naklejamy wycięte z folii samoprzylepnej oczy i usta. Wycinamy sukienkę z 

pianki kreatywnej. Dookoła rączki owijamy drut kreatywny tworząc ręce dziewczynki i 

naklejamy sukienkę. 

Materiały: 

• drewniana łyżka 

• włóczka 

• kokardki 

• klej magic 

• pianka kreatywna 

• folia samoprzylepna 

• drut kreatywny 

 


