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. Książki zabawa ruchowa- dziecko zajmuje dowolne miejsca na dywanie. Leży na boku. Na
hasło "książki się otwierają", przechodzi do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane
ręce i nogi. Na hasło "książki się zamykają", powraca do pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach,
nogi podkurczone. "Książki stoją na regale" przechodzi do stania na baczność.
2. Czerwony Kapturek i wilk- zabawa rytmiczno- ruchowa- Rodzic odtwarza utwór
instrumentalny ( dźwięki niskie i wysokie). Dźwięki niskie dziecko- wilk porusz się „ciężko”
na całych stopach. Dźwięki wysokie dziecko Czerwony Kapturek podskakuje lub biega
swobodnie po dywanie.
3. Poranek u krasnoludków- zabawa bieżna- dziecko „krasnoludek” śpi na dywanie: na dźwięk
klaśnięcia w dłonie budzi się i biega swobodnie w różnych kierunkach.
4. Gimnastyka Trzech Świnek- ćwiczenia dużych grup mięśniowych- dziecko wykonuje
najpierw krążenie rąk w przód i tył; następnie skłon do przodu i wyprost; na koniec
podskoki w miejscu.
Sprawdź swoją wiedzę
Dziecko otrzymuje dwie tabliczki z buźkami: wesoła, smutna. Rodzic czyta kolejno zdania na temat
wyglądu książki lub sposobu korzystania z niej, a zadaniem dziecka jest stwierdzenie (określenie) czy
zdanie jest prawdziwe lub dotyczy prawidłowego zachowania dziecka podnoszą wesołą buźkę, jeśli
zdanie jest nieprawdziwe lub odnosi się do złego traktowania książki dziecko podnosi smutną minkę.
- Ładna i czysta okładka książki,
- Poplamione kartki,
- Pozaginane rogi,
- Książkę oglądamy brudnymi rękoma,
- Gdy jemy obiad oglądamy książkę,
- Rzucam książką o podłogę,

- Książkę odkładam na półkę,
- Gdy chcemy kupić książkę idziemy do apteki,
- Gdy chcemy wypożyczyć książkę, idziemy do biblioteki,
- Książka ma wiele stron, które są z papieru,
- Nie oglądamy książek, jeśli nie umyjemy rąk,
- Żeby zaznaczyć miejsce, w którym czytamy, zaginamy róg kartki.

Posłuchaj wiersza
Ruchowa interpretacja wiersza „Książeczka” K. Pac – Gajewskiej.
W książeczce płynie rzeczka, (wykonanie rękami ruchu fal)
w książeczce szumi las. (naśladowanie kołyszących się drzew)
W prześlicznych tych książeczkach
tysiące przygód masz. (naśladowanie oglądania książki)
Książeczka cię powiedzie (marsz)
na strome szczyty skał, (składanie rąk nad głową)
z niej możesz się dowiedzieć,
gdzie niedźwiedź zimą spał. (ułożenie głowy na rękach, jak do snu)
Jak świerszczyk grał na skrzypcach, (naśladowanie gry na skrzypcach)
jak morzem płynął śledź, (wysunięcie rąk do przodu)
i co robiła Wikcia, (wzruszenie ramion)
by same piątki mieć. (pokazanie całej dłoni)
Lecz chroń i szanuj książki (grożenie palcem)
i kartek nie drzyj też,
wpierw dobrze umyj rączki, (naśladowanie mycia rąk)
a potem książki bierz. (ruch rozkładania książki)

Snuj się bajeczko...
Rodzic przygotowuje koszyk: do koszyka wkłada przedmioty kojarzące się z bajkami ( piernik, łupina
orzecha, pantofelek, koszyczek, ziarnko grochu, jajko itp. )Zadaniem dziecka jest wylosowanie z
koszyczka jednego przedmiotu i odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi.

Książki małe, książki duże
Rodzic gromadzi różnego rodzaju książki- zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, album, grube i
cienkie, duże i małe z ilustracjami i bez. Dziecko podejmuje próby klasyfikowania książek ze względu
na daną cechę.
Wykonaj pracę plastyczno- techniczną

Propozycja I
Potrzebne będą:
•

kolorowe kartki z bloku technicznego,

•

włóczka i gruba igła,

•

nożyk do papieru,

•

klej i nożyczki.

Wycinamy z kartki bloku technicznego prostokąt o wybranych wymiarach (np. 15 x 5 cm). Następnie na
środku prostokąta zaznaczamy ołówkiem dwa równoległe odcinki o długości 6 cm i łączymy je po jednej
ze stron półkolem tak, by powstał kształt długiego "nosa". Używając nożyka do papieru (lub nożyczek po
zrobieniu małej dziurki na środku), wycinamy ten kształt. Z kartek innego koloru wycinamy koła, które
będą oczami naszej zakładki. Przyklejamy je nad nosem. Na szczycie zakładki robimy małe dziurki igłą i
przewlekamy przez nie nitki włóczki - w ten sposób powstaną włosy.

Propozycja II

Potrzebne będą:
•

kłębek włóczki,

•

nożyczki.

Włóczkę nawijamy na złożone palce dłoni lub na twardy kartonik. Nie należy naciągać zbyt mocno nitek,
gdyż później trudno nam będzie wydostać dłoń lub wysunąć kartonik. Im więcej włóczki nawiniemy, tym
bardziej bujny będzie nasz pompon-zakładka.
Gdy uznamy, że nawinęliśmy wystarczającą ilość włóczki, odcinamy ją z kłębka i wysuwamy delikatnie
palce lub kartonik. Środek obwiązujemy mocno nitką tego samego lub innego koloru, tak by wolny koniec
pozostał długi. Jego długość dopasowujemy do wysokości książki. Następnie nożyczkami rozcinamy
powstałe pętle włóczki po obu stronach nitki.
Posłuchaj bajki pt. „Czerwony Kapturek”
https://www.youtube.com/watch?v=6S6butejlbI

Leśna ścieżka- zabawa sensoryczna
Rodzic zabezpiecza podłogę folą malarską oraz przygotowuje wcześniej różne materiały
przyniesione m. in z lasu: mech, korę drzew, kamienie, drewniane pieńki, drobne patyki, piasek,
gałęzie jodły, suche liście. Dziecko dotyka tych przedmiotów i układa wspólnie z rodzicem na folii
malarskiej ścieżkę sensoryczną. Dziecko przechodzi boso ścieżkę.

Rozwiąż zagadki
Z wysokiej wieży warkocz spuszczała,
czy mi odpowiesz, jak na imię miała ? (Roszpunka)
W kwiatku tulipana śpi mała dzieweczka,
wszystkie dzieci wiedzą, że to... (Calineczka)
Zmarznięta i bosa chodzi ulicami,
bo to jest Dziewczynka z... (zapałkami)
Chociaż na wielu poduszkach spała,
to i tak wstała cała obolała. (Księżniczka na ziarnku grochu)
Mała i złota w morzu pływała,
żony rybaka życzenia spełniała. (Złota Rybka)
Ostre wrzeciono do ręki wzięła,
ukłuła się w palec na 100 lat zasnęła. (Śpiąca Królewna)
Buty nosi, choć to nie człowiek.
Co to za zwierzak, kto mi odpowie ? (Kot w butach)
Nosi na głowie czerwoną czapeczkę,
czy wiesz jak nazwano tę małą dzieweczkę ? (Czerwony Kapturek)
Chłopczyk mały jak okruszek.
To jest przecież... (Tomcio Paluszek)
Gdy się urodziło szare, brzydkie było.
W pięknego łabędzia się później zmieniło (Brzydkie Kaczątko)

Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika,
znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka ? (Jaś i Małgosia)
Siedmiu krasnali w lesie sobie mieszka,
a razem z nimi... (królewna Śnieżka)
Chłopiec z drewna wystrugany,
cóż to za kłamczuszek znany ? (Pinokio)
Pół kobieta i pół ryba.
Któż to jest, powiecie chyba ? (Syrenka)

Rozgrzej swoje ciało
Czarodziej czaruje- dziecko porusza się swobodnie po dywanie. Na hasło: czarodziej głowę
zaczarował ! zatrzymuje się i porusza tylko głową, po czym znowu swobodnie biega po całym
dywanie. Na hasło: czarodziej ręce zaczarował! zatrzymuje się i porusza tylko rękami itp.
Jak w bajce- dziecko swobodnie tańczy do dowolnej nastrojowej muzyki, Gdy muzyka cichnie,
wykonuje czynności wymienione przez rodzica: Jaś i Małgosia zjadają dach piernikowego domku,
Czerwony Kapturek zrywa kwiatki i wkłada je do koszyczka, wilk obserwuje zza drzewa, wilk
próbuje zdmuchnąć domek świnki.
Calineczka w łódce- dziecko siedzi na dywanie. Naśladuje wiosłowanie - wykonując skłony w
przód, wyciągając przed siebie ręce. Następnie z rękami zgiętymi w łokciach odchylają się do tyłu.

Zabawy z piłką

1) Przełóż piłkę nad głową, stojąc na jednej nodze(zmiana nogi),
2) Przetaczaj piłkę wokół tułowia,
3) Przekładaj "8" między nogami,
4) Przetaczaj "8" między nogami,
5) Podrzucaj i chwytaj piłkę,
6) Odbijaj piłkę o podłoże i chwytaj.
Wymyśl własne zabawy 😊 lub skorzystaj z filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU
Miłej zabawy!

Podglądamy przyrodę
Czy widzieliście bociany w gnieździe? Zajrzyjcie do bocianich gniazd i sprawdźcie, czy są już w nich
bociany, a może są już bocianie jajka i małe bocianiątka. Polecamy stronę:
http://www.bocianyonline.pl/kamery.html
Poniżej screen z jednej z kamer.

Zerknijcie do gniazda w Jasieniu:
https://www.youtube.com/watch?v=j3gdQbsJ1vc&feature=youtu.be
Źródło: Stowarzyszenie Jasieniaki

Praca plastyczna
Możecie stworzyć własnego bociana z płatków kosmetycznych:
Potrzebne materiały:
- 4 płatki kosmetyczne,
- ogon - kółko (wielkości płatków kosmetycznych) z czarnego papieru,
- dziób – dwa trójkąty z czerwonego papieru,
- patyk do szaszłyków lub kreatywny drucik,
- oczka lub czarny mazak,
- klej,
- tasiemka lub kawałek kolorowego sznurka.

Sklejamy bociana jak na zdjęciu poniżej:

Posłuchaj baśni
"Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena
Zapraszamy również do narysowania ilustracji do baśni.
https://youtu.be/XM6nKXHjj9Q

Wyhoduj szczypiorek
Zabaw się w ogrodnika i wyhoduj szczypiorek. Szczypiorek cechuje się niską kalorycznością oraz jest
źródłem cennych dla zdrowia witamin i składników mineralnych. Szczypiorek to bogactwo witaminy K,
która wzmacnia kości, witaminy C, która poprawia odporność, witaminy A oraz folianów, które
pozytywnie wpływają na układ nerwowy.

„Gry z kartką i ołówkiem”
Poniżej zamieszczamy kilka propozycji gier, do których potrzebujesz tylko kartki i ołówka lub kilku
kredek.
5 kulek
Polem gry jest kartka w kratkę. Każda osoba ma inny kolor flamastra/długopisu. Gra przypomina nieco
ziemniaki oraz kółko i krzyżyk. Polega ona na tym, że na przecięciu liniach raz jedna, raz druga osoba
rysuje kropkę. Wygrywa ten, kto przechytrzy przeciwnika i utworzy linię 5 kropek.

Statki/okręty
Rysujemy kwadratowe plansze 10×10 kratek. I oznaczamy je symbolami: poziomo – 1-10, pionowo
A-J. Następnie na polu umieszczamy statki 4 jednomasztowce, 3 dwumasztowce, 2 trzymasztowce
i 1 czteromasztowiec. Nasze zadanie polega na odgadnięciu, gdzie znajdują się statki przeciwnika. Kto
pierwszy ‚zatopi’ wszystkie statki – wygrywa. Poniżej zamieszczam szablon.

Kto dojdzie dalej?
Dwaj zawodnicy poruszają się na boisku wielkości 20 × 20 kratek. Na środku boiska każdy z nich
zaznacza początek swojej trasy – jeden stawia kreskę poziomą, drugi pionową (należy używać pisaków w
dwóch kolorach) długości dwóch kratek – w ten sposób na środku powstanie krzyżyk. Teraz zawodnicy
kolejno przedłużają trasę, zaczynając z dowolnego końca swojego odcinka startowego i zaznaczając dalsze
odcinki (pionowo lub poziomo), każdy długości jednej kratki. Obaj poruszają się tylko wzdłuż linii kratek.
Ich trasy mogą się pokrywać, ale nie mogą się przecinać. Wygrywa ten, kto najdłużej będzie mógł
swobodnie stawiać kolejne kreski. Dlatego trzeba się starać jak najbardziej ograniczyć przeciwnikowi
przestrzeń, po której mógłby się poruszać.
Kartofel
To także gra dla dwóch osób. Na kartce należy rozrzucić kilkanaście numerków od 1 do 16 czy nawet do
20. Pierwszy zawodnik rysuje kółko wokół jedynki (to właśnie jest kartofel) i krętą linią łączy ją z dwójką,
zakreślając kółko wokół niej. Drugi zawodnik łączy dwójkę z trójką. I tak w kolejnych ruchach zawodnicy
łączą ze sobą wszystkie numerki. Linie rysowane przez grających nie mogą się ze sobą stykać ani
przecinać. Za takie wykroczenie zawodnik otrzymuje punkt karny. Każdy stara się utrudniać zadanie
przeciwnikowi, rysując linie wężykiem.

Eksperyment

https://www.youtube.com/watch?v=R9a_vl1Hs98

Miłej zabawy 

