Propozycje zajęć świetlicowych i opiekuńczych z dziećmi w domu w okresie zdalnego nauczania
Baśnie pana Andersena
25-27.03.2020 r.

W koszyku
Wielkanocnym
30.03 – 03.04.2020 r.

1. Poznanie życiorysu pisarza – wyszukanie informacji w
encyklopedii lub w Internecie
2. Samodzielne czytanie wybranej bajki, wspólnie z rodzicem
lub starszym rodzeństwem.
•
Ilustracje rysunkowe do czytanych utworów Andersena.
Kolorowanie postaci z baśni.
3. Oglądanie wybranej baśni na DVD.
•
Dobre i złe postacie w baśniach – wypisanie złych i
dobrych cech bohaterów.
Każdego dnia wyjdź na swoje podwórko lub idź do lasu na godzinny
spacer.
•
szukanie oznak wiosny
•
przynieś do domu gałązkę z brzozy lub tarniny na pewno
przyozdobi Twój pokój
•
poćwicz na powietrzu (jeżeli masz własne podwórko)
•
jak nie możesz wyjść z domu to podaje propozycję ćwiczeń
przez Internet:
◦ https://www.youtube.com/watch?
v=43pgc7v6_2o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3bhR_cf0t3uJM8o5Lx0t0NQQv2ipeWMGxr1DxPhIkRg1y
0aacWSSyIR8&app=desktop
◦ https://www.youtube.com/watch?v=vbMLGp4kbzo
1. W koszyku wielkanocnym - Symbolika koszyka -wyszukanie
informacji w Internecie, zaczerpnięcie informacji na ten temat
od rodziców i dziadków.
•
odświeżenie swojego koszyczka, przygotowanie serwetki.
•
pomoc rodzicom w porządkach domowych – poświęć na
prace porządkowe w swoim pokoju/domu co najmniej 1
godz. dziennie
•
codzienne wyjście na własne podwórko lub spacer do lasu
2. Mazurki, Pisanki, Kraszanki, Święconka, Dyngus – zwyczaje
wielkanocne.
•
zrobienie pisanki, kraszanki – wyślijcie zdjęcie
zrobionej pisanki na facebooka lub maila
•
wykonanie dekoracji wielkanocnych do własnego
pokoju
•
Zabawy ruchowe i zgadywanki związane z
Wielkanocą.
3. „Świąteczny zwierzyniec” – kurczaczki, zajączki, baranki –
skorzystaj z propozycji zamieszczonej na naszej stronie
poniżej planu pracy.
4. Palma Wielkanocna – praca plastyczna.
•
Propozycja ze strony
Internetowej:https://www.youtube.com/watch?
v=aT00ddhYDtA
•
https://www.youtube.com/watch?v=k-hPv8svB6k
•
https://www.youtube.com/watch?v=2PzP26nlibU
•
zamieść zdjęcie na facebooku lub wyślij je do nas
5. Sianie rzeżuch i owsa jako dekoracja na stół wielkanocny.

Tradycje Wielkanocne
06-08.04.2020 r.

1. Projektowanie kartki świątecznej do najbliższych.
•
Praca plastyczna wedłu własnego pomysłu
•
tworzenie życzeń
2. Okres Świąt Wielkanocnych
•
prace porządkowe w domu i wokół domu – pomoc
rodzicom
•
wspólne pieczenie ciast
•
zdobienie mazurków

Wykorzystaj strony internetowe jako podpowiedź do zrobienia koszyczka wielkanocnego z papieru:
Potrzebujesz:
- karton brązowy
- karton zielony
- zielona bibuła
- nożyczki
- ołówek
- klej
https://www.youtube.com/watch?v=XrMHJfLApJ4
Temat: Tworzenie ozdób wielkanocnych - rozwój kreatywności, wyobraźni i zdolności
manualnych.
Propozycje do pracy z dziećmi związane ze świętami wielkanocnymi
Baranek z patyczków higienicznych:
Potrzebne będą:
– patyczki do uszu
– rolka po papierze toaletowym
– kartka z bloku, najlepiej technicznego( do wycięcia uszu i buzi)
– tekturka ( do głowy)
Strona gdzie możesz się dowiedzieć jak to zrobić:
https://www.youtube.com/watch?v=EmD7RC66ylw
Kolejna propozycja:
* Domek dla zajączków
Potrzebne będą
•
wytłaczanka po jajkach - nożyczki
•
kolorowy papier
•
kawałek filcu
•
wstążka i/lub sznureczek
•
drewniane klamerki
•
klej (np. Magik)
•
Opcjonalnie jako dodatki: pudełko po zapałkach, nakrętka od napoju, korek, sianko/futerko.
Wytnij odstające części wytłoczki i otwory na okna.
Z kolorowego papieru wytnij odpowiedniej długości prostokąty na podłogę i ścianę domku – wytnij
okienka i obie części przyklej do pudełka.
Z filcu wycinamy firanki; można je związać sznureczkiem, a następnie przykleić na okienka.
Zielony papier tniemy na prostokąty, a następnie robimy drobne nacięcia – taką trawkę. Aby

wyglądała bardziej naturalnie wygniatamy wycięte kawałki w dłoniach. Trawkę wkładamy w wolne
przestrzenie wokół “podłogi”
Szykujemy wyposażenie wnętrza:
(stolik – np. z pudełka po zapałkach, oklejony koronkową tasiemką
koszyczek - zakrętka z przyklejonym sznurkiem, wyściełana siankiem i oczywiście wyposażona w
kolorowe jajka) Wszystkie elementy przyklejamy do domku.
Przygotuj zajączki: na kawałkach białego papieru narysuj buźki i przyklej do klamerek, a następnie
zafunduj zajączkom ubranka.
Możesz też pół godziny poświęcić na gry i zabawy.
O to strona, z możesz skorzystać:
1. https://kiddoland.pl/rejestracja
2. https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/03/zadania-bez-drukowania.html?
fbclid=IwAR1ifXS9ezw1baq8zucSibU-ek2dvt4IpRBGNczznL9dzOYklOYBq_Rhbvk
Zabawy dla dzieci młodszych dzieci z bibułą
1. Badanie materiału
Oglądajcie, dotykajcie, rozrywajcie, mnijcie, szeleszczcie, zatapiajcie... Obserwujcie,
określajcie,opisujcie i nazywajcie charakterystyczne cechy bibuły: ma różne kolory, jest
wiotka, ma nie równąpowierzchnię, jest rozciągliwa, sprężysta, przepuszcza światło, szybko
nasiąka wodą, farbuje itp.
2. Kolorowe patyki
Natnijcie wiele długich, kolorowych pasków i omotujcie nimi patyki. Zamiast patyków
polnych możecie użyć wąskich i twardych kawałków kartonu z recyklingu. Kolorowe patyki
możecie powbijać do ziemi w doniczce lub ogrodzie, albo dowiązać sznurki i powiesić
poziomo.
3. Barwienie wody
Kilka słoików zalejcie wodą do połowy. Wrzućcie do nich bibułowe ścinki - jeden kolor na
jeden słoik. Obserwujcie jak woda się zabarwia.
4. Niby witraż
Wyklejcie kawałek kalki technicznej albo przezroczystego papieru kolorowymi ścinkami
bibuły i naklejcie na szybie.
5. Kurtyna
Natnijcie wiele kolorowych pasków bibuły i przymocujcie ( przywiążcie, zamotajcie,
przyklejcie albo przyczepcie zszywaczem ) je do kawałka sznurka lub wstążki. Zamocujcie
sznurek w taki sposób, żeby można było przechodzić przez kurtynę.
6. Wstążka
Do jednego końca ołówka przyklejcie kawałkiem plasteliny pasek bibuły. Kręćcie nad
głową, nad podłogą, w dół i w górę... Obserwujcie jak "tańczy" wstążka.
7. Mini collage
Niewielkie kawałki tektury z recyklingu smarujcie płynnym klejem. Przyklejcie kilka
kawałków bibuły.
Zwijajcie w dłoniach kulki i wałeczki ze ścinków bibuły i kładźcie na kleju. "Puste" miejsca
możecie posypać brokatem albo konfetti.
8. Latawce
Zamotajcie kilka długich, kolorowych pasków bibuły na krzaku lub drzewku za oknem.
Obserwujcie jak "fruwają" na wietrze.
9. Pomponiki
Natnijcie wiele paseczków bibuły długości ok. 15 cm lub mniej. Zwiążcie w połowie albo
zepnijcie

gumką recepturką. Rozłóżcie bibułowe paseczki na wszystkie strony i wieszajcie lub
przyklejajcie pomponiki.
Zabawa rzuć i narysuj stworka:
Aby zagrać w grę będziecie potrzebować:
•
Towarzystwa – czym więcej tym lepiej i potworniej
•
Czystej kartki papieru – po jednej na każdego gracza
•
Ołówka i kolorowych kredek – zestaw kredek może być jeden ale liczba ołówków już równa
graczom
•
Planszy ze strony Internetowej: https://pl.pinterest.com/pin/372884044131168730/
•
Minimum jednej sześciennej kostki a najlepiej po jednej na gracza
Celem gry jest narysowanie potwora zgodnie z matrycą na planszy. Gra toczy się przez kilka
rund. W każdej rundzie należy rysować inną część ciała. Zacznamy od tułowia, później będą
ręce i
nogi, następnie oczy, usta i na końcu włosy. Kształt poszczególnych części ciała będzie
zależeć od
rzutu kostką. Ile oczek wypadnie taki kształt odpowiedniej części ciała powinien być
narysowany.
Kształt powinien być w miarę zgodny z matrycą ale nie jest to warunek konieczny. Wszak to
tylko dobra zabawa.

To są propozycje na spędzanie wolnego czasu w tym trudnym dla nas
wszystkim okresie. Mamy nadzieję, że coś Wam się spodobało.
Zamieszczajcie zdjęcia, jeżeli wykonaliście ciekawą pracę. Możecie je wysyłać
także na adres spk.swietlica@gmail.com
Życzę dobrej zabawy i zdrowia. Do zobaczenia mam nadzieję, że szybko.
Kierownik świetlicy wraz z wychowawcami.

