
Dzień tygodnia Data Propozycja spędzania czasu wolnego 

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020  To już ostatni tydzień nauki szkolnej i w następnym tygodniu 
rozpoczynamy wakacje! 
W tym okresie nauki zdalnej poznasz wakacyjne przestrogi czyli 
informacje jak bezpiecznie spędzić wakacje. 
Na początku rozwiąż wakacyjna wykreślankę zał. 1 

WTOREK 23.06.2020 Dziś zapraszam Cię do zapoznania się z wakacyjnymi przestrogami 
zał. 2 a jak bezpiecznie spędzić wakacje dowiesz się na stronie 
https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw 

ŚRODA 24.06.2020 W Wolnej chwili posłuchaj wakacyjnej piosenki, zawiera ona kilka 
ciekawych pomysłów jak bezpiecznie spędzić wakacje. 

 https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

CZWARTEK 25.06.2020 Pokoloruj obrazek dowolna techniką. Zał. 3 

PIĄTEK 26.06.2020 BEZPIECZNYCH, WESOŁYCH I RADOSNYCH WAKACJI!!!!!  

Pozdrawiam i życzę miłego odpoczynku: 

Katarzyna Winczakiewicz 

 

Propozycja od p. Sobyry: 

Świetlica VI – VIII  

Czas pandemii sprawia, że w te wakacje powinniśmy być bardzo ostrożni i bardzo bezpieczni. 

Warto zapoznać się z portalem: bezpiecznewakacje.pl –  zawiera wiele istotnych informacji i 

porad stosownych na najbliższe tygodnie.  

Wyjazdy zagraniczne pewnie nie są w tym momencie w zasięgu marzeń, dlatego przyda się 

nam odrobina południowego smaku: 

SAŁATKA OWOCOWA MACEDONIA 

Macedonia to bardzo popularna we Włoszech sałatka owocowa. Lekka i pyszna, bardzo 

często wybierana jako deser (szczególnie w okresie letnim). Możemy ją komponować wg 

własnego pomysłu, wykorzystując aktualnie dostępne owoce. Jako baza do przygotowania 

sałatki świetnie sprawdzają się jabłka oraz większe owoce pestkowe jak brzoskwinie, 

nektarynki i śliwki. 

Owoce warto wcześniej schłodzić w lodówce. 

Gdziekolwiek będziemy pamiętajmy, żeby być widoczni, szczególnie na drodze: 

https://www.youtube.com/watch?v=WKlzwgVi3-c 

prezentowane video pokazuje, jak bardzo odblaski ratują nam życie.  

Udanych wakacji! 

https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
https://www.youtube.com/watch?v=WKlzwgVi3-c


Propozycja od p. Lis 

Origami 

Obejrzyj film i wykonaj z papieru prace origami (kota lub dinozaura) 

https://www.youtube.com/watch?v=qCv64-MLZjc 

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

Propozycja od p. Tyrcha 

https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/101/index.php - Bądź bezpieczny w wakacje 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/167627/Bezpiecznie-na-wsi2016-internet.pdf -Bezpiecznie na wsi 

Propozycja od p. Kołodziejskiego 

Świetlica. Lekcja 6 

Wtorek 23.6.2020. 

Korzystając z podanej strony internetowej wybierz jeden z rysunków i pokoloruj go. 

http://www.dladziecikolorowanka.pl/kubuspuchatek/kolorowanki-kubus-puchatek.php?id=1 

Świetlica. Lekcja 6 

Czwartek. 25.6.2020. 

Korzystając z podanej strony internetowej wybierz jedną z gier zręcznościowych. 

https://www.gry.pl/gra/symulator-lotow-boeinga 

Propozycja od p. Chochlińskiej: 

Poniedziałek 

Wycieczka z dziadkami Kub rodzicami do ogrodu. 

Środa 

Posłuchaj piosenki o wakacjach postaraj się zapamiętać test 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=QW3sXtPOJ-

TnrgTzhKrIBQ&q=piosenka+dla+dzieci+o+wakacjach&oq=piosenka+dla+dzieci+o+w&gs_lcp=CgZwc3k

tYWIQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoFCAAQgwE6BQgAELE

DUJoTWM1oYPV7aAFwAHgAgAG1AYgB6w6SAQQyMC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=p

sy-ab 

Propozycja od p. Wilaszka: 

Zabawy dla dzieci w kodowanie bez komputera, nauka programowania podczas zabawy 
offline 
https://www.youtube.com/watch?v=ppO0O332wD4 

Gry i zabawy z piłką | lekcja wf w domu 
https://www.youtube.com/watch?v=umyjvulRVvw 

Gry i zabawy dla małych i dużych 
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https://www.youtube.com/watch?v=kXGK9CjHgMc&t=363s 

25 GIER I ZABAW DLA CAŁEJ RODZINY 
https://www.youtube.com/watch?v=MVmtgFllfY4 

 

Zał. 1 

źródło: www.czasdzieci.pl 
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