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
POCIĄG
(Posłuchajcie wiersza)
Puf, puf, puf, pociąg rusza, podróż się zaczyna,
Już się koła toczą po łąkowych szynach.
Jedzie pociąg, jedzie, mija rzekę, las,
Panie maszynisto dokąd wieziesz nas.
Jadę dziś na łąkę, droga niedaleka,
Wielu pasażerów na peronie czeka.
Jedzie pociąg, jedzie w nim cała gromada
Na każdej stacji ktoś jeszcze dosiada.
Wsiądźcie pasażerki i pasażerowie
Lecz niech każdy o sobie opowie.
Bawiąc się przy muzyce dziecko naśladuje mieszkańców łąki:
https://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk

Zabawa ruchowa „Szybko- wolno”
Rodzic

lub

dziecko

przygotuje

piłkę

lub

zgniecioną

w

kulę

kartkę.

Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie, następnie toczą do siebie piłkę wolno lub szybko zgodnie ze
słyszana muzyką.
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4

Wycieczka na łąkę
Jeśli to możliwe to wybierzcie się na spacer na łąkę. Prosimy aby dziecko zwróciło uwagę i wnikliwie
obserwowało żyjące tam rośliny i zwierzęta. Może znajdziecie jakieś kwiaty polne i zrobicie z nich bukiet?

Zagadki o mieszkańcach łąki:
Wiosną i latem się pojawia,
kiedy ranek nastaje
jej kropelki są na kwiatkach,
listkach i na trawie. (rosa)
Na niebie jej barwy
pięknie się mienią,
jak most ogromny
łączy niebo z ziemią. (tęcza)
Błyszczący na jej plecach
płaszczyk czerwony,
czarnymi kropkami
pięknie ozdobiony. (biedronka)
Rozciąga policzki jak woreczki małe.
Zimowe zapasy przenosi w nich całe.
Na czas mroźnej zimy, gromadzi je w norze.
Ma miłe futerko, znacie go może? (chomik)
Ma barwne skrzydła,
fruwa nad łąką
i bardzo lubi,
gdy świeci słonko. (motyl)

Jak się ten owad nazywa?
Przez cały dzień pracuje.
Na plecach nosi ciężary,
kopiec wielki buduje. (mrówka).
Czy to prawda, czy to fałsz?
Czy to prawda, czy to fałsz?
Gdy odgadniesz, sygnał dasz.
Konik polny w wodzie gra....
Żaba dwie głowy ma....
Biedroneczki są w kropeczki....
Motyle mają ciepłe czapeczki...
Stokrotka jest czerwona...
Ważka jest większa niż wrona…
Rymowanki o łące
– Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka)
- Czerwone jak gotowane raki – to są… (maki)
- Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka.
Ten łąkowy kwiat to… (stokrotka)
- Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To maleńka…
(biedronka)
- Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle)
- Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa)
- Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła)

„Rysowane wierszyki”
Narysuj mieszkańców łąki:
• Biedroneczkahttps://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc
• Motylekhttps://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw
• Ślimakhttps://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4
„Bal na łące”
Dziecko samo lub

wraz z rodzicem

tańczy słuchając piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY
Zabawy ruchowe z wykorzystanie skakanki.
•

Pszczoła do ula – dziecko biega ostrożnie po pokoju na hasło „Pszczoła do ula” szybko wskakuje do
koła ułożonego ze skakanki.

•

Ćwiczenie równowagi – dziecko chodzi stopa za stopa po ułożonej na podłodze skakance.

• Ćwiczenie mięśni nóg – dziecko leży na plecach z ugiętymi nogami, między stopami ma zaczepioną
skakankę. Podnoszą nogi i próbują nimi zataczać koła, tak aby skakanka nie spadła.
•

Ćwiczenie z elementem podskoku – dziecko wskakuje do koła ułożonego ze skakanki, starając się
jej nie dotknąć.

•

Ćwiczenie stóp – dziecko siedzi na podłodze, w siadzie podpartym, podnosi szarfę palcami stop do
góry, raz jedną stopą, raz druga stopą.

•

Ćwiczenie z elementem wyprostnym – dziecko maszeruje po pokoju, trzymając skakankę przed
sobą, na klaśnięcie unosi skakankę do góry z równoczesnym wspięciem na palce, a następnie
opuszczają ją, idąc na całych stopach.

• Ćwiczenie uspokajające- dziecko stoi w lekkim rozkroku, trzyma przed sobą skakankę złożona na
połowę i powoli podnosi ją do góry wciągając powietrze nosem, a następnie opuszcza na dół
wypuszczając powietrze ustami.

Wykonaj pracę plastyczno- techniczną
Propozycja I
Kartkę papieru malujemy farbami, połowę kartki na niebiesko, a drugą połowę na zielono. Gdy kartka
wyschnie przyklejamy paski z zielonej bibuły na zielona część kartki. Bibułę możemy skręcić bądź przykleić
prosto. Na bibułę przyklejamy kwiaty. Makaron kokardki malujemy farbami różnymi kolorami. Gdy farba
wyschnie przyklejamy makaron na niebieską część kartki jako motylki, z bibuły doklejamy czułka.
Materiały:
• kartka papieru
• bibuła
• kolorowe kwiatki z papieru
• makaron
• kokardki
• farby
• klej magic
Propozycja II

Rolkę z papieru toaletowego nacinamy z obu stron (cienkie paski), rozkładamy te paski i malujemy białą farbą.
Do dziury w rolce (środek stokrotki) wkładamy kulkę z żółtej bibuły. W kwiatka wbijamy zielony drucik
kreatywny (łodyga).
• Materiały:
•
•
•
•
•
•

rolka z papieru toaletowego
biała farba
pędzelek
żółta bibuła
nożyczki
zielony drucik kreatywny

Bańki mydlane domowej roboty
Puszczanie baniek mydlanych to zabawa, którą uwielbiają wszystkie dzieci.
Co zrobić, aby bańki mydlane domowej roboty były kolorowe i trwałe?
Najpierw musimy zaopatrzyć się przyrząd do robienia baniek mydlanych. Można go kupić, albo samemu
wykonać np. wyginając drucik w okrąg, przez który będziemy puszczać bańki. Najważniejszą rzeczą jest
jednak mikstura czyli płyn do baniek.
Składniki:
• 1 litr ciepłej wody
• 30 ml płynu do mycia naczyń
• 15 ml gliceryny (ew. łyżeczka cukru bądź cukru pudru).

Przygotowanie:
Do ciepłej wody wlej płyn do mycia naczyń oraz glicerynę, którą można kupić w aptece. Glicerynę, która
nadaje trwałość bańkom, można zastąpić łyżeczką cukru albo cukru pudru. Potem wystarczy wszystkie
składniki powoli wymieszać i już można puszczać kolorowe bańki mydlane!

Mieszkańcy łąki
Obejrzyj filmy o mieszkańcach łąk.

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4

Domowa ciastolina

Aby przygotować ciastolinę należy połączyć mąkę pszenną z ziemniaczaną w równych proporcjach, dodać
trochę oleju i wody. Można wykorzystać barwniki spożywcze lub naturalne (sok owocowy, kurkumę, buraka
itd). Najlepiej przechowywać ją w szczelnym pojemniku w lodówce, do ok. 4 dni.
Z ciastoliny możesz ulepić przedstawicieli majowej łąki:

Masaż relaksacyjny

Zagadka słuchowa „Co tak brzęczy?”

Rodzic prosi dziecko, by położyło się wygodnie na dywanie, zamknęło oczy, wsłuchało się w odgłosy, które
za chwilę usłyszy i wyobraziło sobie, gdzie mogą się znajdować. Po około 1-1,5 minuty Rodzic wyłącza
odgłosy i pyta dziecko o jego wyobrażenia i przypuszczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=-d3ABrrlkIs – odgłosy pszczół do zabawy „Co tak brzęczy?”

Film edukacyjny „Z wizytą w ulu”
„Z wizytą w ulu” – oglądanie filmu edukacyjnego – zapraszamy dzieci na przygodę z Pszczółką Kają. Po
obejrzeniu filmu prosimy rodziców, aby porozmawiali z dziećmi na temat jego treści:
Czy pamiętacie ile pszczół liczy rodzina Kai?
Ile żyje pszczoła?
Jakie ma obowiązki?
Kiedy może samodzielnie opuścić ul?
Z czego pszczoły produkują miód?
Ile łyżeczek miodu produkują w ciągu życia?
Czy pszczoły same zjadają swój miód?
Jakie zadanie mają trutnie?
Jaka pszczoła dożywa 5 lat?
Czym zajmuje się królowa?












https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE – film edukacyjny „Z kamerą wśród zwierząt”
Praca plastyczna „Plaster miodu”

Żółte słomki tniemy na małe kawałki i przyklejamy je w pionie tworząc plastry. Mazakiem rysujemy i kolorujemy pszczoły. Folia spożywcza zostanie wykorzystana do przygotowania skrzydeł. Suchą pastelą możemy zrobić tło.
Materiały:








blok techniczny
klej magiczny
nożyczki
słomki
mazaki
folia spożywcza
pastele suche

Praca plastyczna „Ul”

Materiały:
- kartka z bloku technicznego
- folia bąbelkowa
- żółta farba plakatowa
- czarny marker
- kredki
- brązowa kartka
Malujemy folię bąbelkową, wyciętą na kształt ula i odbijamy ją na kartce papieru. Następnie, dzieci maczają
paluszki w farbie i je także odbiją na kartce.

Po wyschnięciu pracy, obrysowujemy markerem ul i naklejamy wejście do ula wycięte z brązowej kartki.
Następnie obrysowujemy markerem paluszki, dorysowujemy skrzydełka i paski, zamieniając w ten sposób
odciski palców w pszczółki. Na koniec, rysujemy kredkami tło.

Deser –koktajl truskawkowy z miodem
Składniki:





300 ml jogurtu naturalnego
300 ml mleka
1,5 szklanki truskawek
2 łyżki miodu

Sposób przygotowania:
1. Do blendera wkładamy wszystkie składniki i miksujemy.
2. Gotowy koktajl przelewamy do dzbanka lub szklanek i schładzamy.
Miłej zabawy 😊

