Propozycja zajęć świetlicowych na kolejne dni od 15 kwietnia do 26 kwietnia:
1. Proponuje skorzystanie z pakietu bardzo ciekawych zajęć z cyklu “WIOSNA”
ale w innym wydaniu niż na zajęciach świetlicowych w szkole.
Zajęcia zaproponowane poniżej dają możliwość:
➢ samodzielnej nauki słów i melodii piosenki “Wiosna w ogródku” wraz
z zespołem FASOLKI,
➢ można poukładać rozsypankę obrazkową typu PUZZLE obrazek “KROKUS”
➢ obejrzeć film edukacyjny “WIOSNA W POLSCE” - pierwsze oznaki wiosny
w przyrodzie,
➢ istnieje również możliwość pobrania e-kolorowanek do druku,
➢ ciekawa propozycja znanej Wam ZABAWY CIEPŁO-ZIMNO, ale w wersji
wiosennej w/g podanej instrukcji,
➢ a kto lubi wiersze to może przeczytać wierszyk J. Brzechwy WIOSENNE
PORZĄDKI.
Wybór jest duży, myślę, że każdy chętny do zabawy uczeń znajdzie tu coś ciekawego
dla siebie. Życzę miłej zabawy.
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2. Proponuję zainteresowanym dzieciom wysłuchanie bajki pt.“O królu wirusie

i dobrej kwarantannie” napisana i czytana przez Panią Dorotę Bródke.
Następnie proszę o wykonanie pracy plastycznej do wysłuchanej bajki. Po
powrocie do szkoły wspólnie zorganizujemy wystawę prac, a najciekawsze
nagrodzimy.
Życzę miłego odbioru i dużo wyobraźni podczas słuchania i pracy twórczej.
klanza bajka o królu wirusie i dobrej kwarantanni
3. Dla tych, którzy już się troszkę nudzą w domach to zdalne zadanie do
wykonania. Przedstawiam Wam świetlicowe inspiracje:
➢ instrukcja krok po kroku jak wykonać pracę plastyczną pt.”Drzewko wiosenne
w 3D”
➢ troszeczkę ruchu przy muzyce - nauka tańca “Chocolate choco, choco”
➢ i rusz głową - darmowe wykreślanki.
Życzę wszystkim miłej zabawy.
4. “O wiośnie” jako propozycja do wykorzystania przez dzieci z klas młodszych
w czasie wolnym od zajęć. Prezentacja zawiera linki do:
➢ bajka o zajączku
➢ wiosna w dolinie Muminków
➢ praca plastyczna słońce
➢ kodowanie na papierze-trening umysłowy

opowieść ruchowa “Spacer po łące”
➢ quiz wiosenny.
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5. “Puk, puk, puk …w okienko! – Wyjdźcie dzieci prędko. Idzie już wiosenka

➢
➢
➢

i słoneczko świeci. Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową. I za pasem
wiązkę przylaszczek liliowych. Idzie…
obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie z okna swojego pokoju,
podwórka własnego,
pomoc rodzicom przy sianiu wiosennych kwiatów w ogrodzie lub warzyw,
posadź w domu w doniczce cebulkę aby mieć świeży szczypiorek – domowy
ogródek.

Mam nadzieję że z przedstawionych propozycji wyszukaliście coś ciekawego dla
siebie.
Pamiętajcie również o zdrowym odżywianiu oraz kondycji fizycznej.
Kierownik świetlicy i wychowawcy

