
Kochani Uczniowie i Drodzy Rodzice!!! 

Niestety nie mamy możliwości spotkać się w świetlicy w szkole, jednak zachęcam serdecznie 

byście w wolnej chwili skorzystali z naszych inspiracji spędzania czasu wolnego. 

W razie jakichkolwiek pytań udostępniam maila – ktm6@wp.pl, jestem dostępna codziennie 

od 8:00 do 13:00 a w środy do14:00. Raz w tygodniu będę uzupełniać tabelę byście mogli skorzystać z 

różnorodnych metod i form spędzania wolnego czasu. Prace Waszych dzieciaków dokumentujcie – po 

powrocie do szkoły zrobimy  wystawę. Zdjęcia można przesyłać na mój adres mailowy. 

Dzień 
tygodnia 

Data Propozycja spędzania czasu wolnego 

ŚRODA 25.03.2020 W poszukiwaniu wiosny – wydrukuj i pokoloruj obrazek dowolna 
metodą zał. 1 

CZWARTEK 26.03.2020 Za pomocą farb pokoloruj rysunek zał. 5 

PIĄTEK 27.03.2020 Zrób własnego gniotka 
Do wykonania gniotka potrzebujemy: 
Kolorowy balon, wełna na zrobienie włosów gniotkowi, butelka po 
wodzie 0,5, lejek, mąka krupczatka. 
Wykonanie: 
Mąkę za pomocą lejka przesiewamy do butelki (można użyć do 
pomocy plastikowej rurki), balon pompujemy i zakręcamy tak by 
powietrze z niego nie uciekło, jednak  nie zawiązujemy. Na butelkę 
zakładamy napompowany balon, odwracamy, odkręcamy balon i 
przesiewamy mąkę z butelki do balona, po przesianiu wypuszczamy 
nadmiar powietrza i związujemy balon. Gniotek gotowy. Teraz 
pozostaje zrobienie mu fryzury i namalowania twarzy. Życzę dobrej 
zabawy 
 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 Pani wiosna – wydrukuj i pokoloruj obrazek dowolna metodą zał. 2 

WTOREK 31.03.2020 Zagadki logiczne zał. nr 3 

ŚRODA 01.04.2020 Zabawy z plasteliną – w miejsce kropek nałóż malutkie kulki z 
plasteliny a następnie rozgnieć zał. nr 4 

CZWARTEK 02.04.2020 Zrób własna masę piankową. 
Do zrobienia masy potrzebujemy: 
1 pianka do golenia (najlepiej damska - ładniej pachnie), kilka 
kropel płynu do mycia naczyń,  0,5 kg mąki ziemniaczanej. 
Wykonanie: 
Mąkę wsypujemy do dużej miski i dodajemy piankę do golenia, na 
koniec dodajemy 3 – 4 krople płynu do mycia naczyń. Całość 
zagniatamy i masa piankowa gotowa. Masę można podzielić na 
kilka kulek i dodać różnokolorowe barwniki spożywcze. 
 

PIĄTEK 03.04.2020 Zabawy wyrazami czyli słowa ze słowa. 
Ułóż jak najwięcej wyrazów ukrytych w słowie MANDARYNKA , 
litery mogą się powtarzać 

                                                                                                                                        Katarzyna Winczakiewicz 

Propozycja od P. E. Chochlińskiej: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/ 

kontakt do p. E. Chochlińskiej - elzbieta.borzecin@onet.pl 

mailto:ktm6@wp.pl
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/
mailto:elzbieta.borzecin@onet.pl


Propozycja od  P. J. Wilaszka: 

Zabawy dla dzieci w świetlicy. 

Zabawy integracyjne w świetlicy:    https://www.youtube.com/watch?v=WdJScQsioFs 

Zabawa muzyczna z obuwiem    https://www.youtube.com/watch?v=SDPUxHRFJts 

Matematyczne zabawy z Wiatrakiem   https://www.youtube.com/watch?v=_NijJ_9eiWk 
 
Kontakt do p. Wilaszka dla rodziców i uczniów jwilaszek.zn@gmail.com 
 
 
Propozycja od p. Doroty Lis 
 
 
Przesyłam linki do wykonania ozdób wielkanocnych 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw 

https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds 
 

kontakt do p. Lis matematyka.dl@vp.pl 

Zabawy świetlicowe 
 
Zabawy dla dzieci - 27 najlepszych pomysłów  
 https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-dla-dzieci-27-najlepszych-pomyslow,10029608,artykul.html    
 
 
 Zabawnik 
 https://zabawnik.org/garsc-kamykow 
 
Zabawy dla dzieci w domu 30 propozycji 
 https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/zabawy-dla-dzieci-w-domu/ 
 
Kurs dla Animatorów Czasu Wolnego Temat: Przykłady gier i zabaw   
https://www.animatorczasuwolnego.pl/nowe_pdf/L8/przyklady_gier/przyklady_gier.pdf?iframe=true&
width=1050&height=700 
 

Kontakt do p. D. Tyrcha infdt@op.pl 
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Propozycja od P. L. Kołodziejskiego 

Gry i zabawy świetlicowe dla Ciebie, brata, siostry, babci lub dziadka 

1. Nasze imiona 

Każdy z uczestników wypowiada swoje imię, dołączając do tego dowolnie przez siebie wybrany gest. 

Reszta grupy powtarza to imię wraz z gestem. Wykonywane gesty mogą mieć też z góry ustaloną 

tematykę np.: gest najbardziej charakterystyczny dla nas, czynność najczęściej wykonywana w 

wakacje, czynność obrazująca co najbardziej lubimy. 

2. To jest  

Zacznij zabawę dla dzieci, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko mówi słowo 

kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz skojarzenia do „gorąco”, np. 

„lato”. I tak na zmianę 

3. Odgadnij 

Puść maluchom muzykę i rzucaj różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy maluchy udają, że 

podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – smyki podbiegają i łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy 

szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek, itd. 

4. Nasze wizytówki 

Na kartce każdy uczestnik rysuje swoją podobiznę, ulubione zajęcie i ulubioną potrawę. Kartki nie 

podpisujemy. Następnie podchodzimy do wybranej przez siebie osoby, przypominamy swoje imię, 

wymieniamy się kartkami i opowiadamy sobie wzajemnie to, co zawierają rysunki. Następnie rozstajemy 

się, szukamy kolejnej osoby i zaczynamy „plotkować” mówiąc imię osoby, od której dostaliśmy kartkę, 

pokazując ją z daleka palcem i przekazując znane sobie informacje. Następuje wymiana kartek i 

informacji. Podchodzimy do następnego uczestnika i plotkujemy już na temat innej osoby itd. 

Prowadzący przerywa w pewnej chwili zabawę i poleca znaleźć właściciela trzymanej przez nas aktualnie 

kartki. Przy oddawaniu należy powtórzyć usłyszane informacje-plotki. Kartki można teraz podpisać i 

umieścić gdzieś w budynku. 

5. W rodzinie 

Siedzimy w kręgu, jedno miejsce jest wolne. Osoba, która ma po lewej stronie puste miejsce mówi: 

"Chciałbym, aby koło mnie usiadła osoba, która tak jak ja lubi np. lody". Wszyscy, którzy lubią lody starają 

się zająć puste miejsce. Kto pierwszy ten lepszy. Powstaje znowu puste miejsce itd. Zamiast "...tak jak ja 

lubi..." można mówić "...tak jak ja jest...(np. internautą)", "...tak jak ja ma...(np. rodzeństwo)" 

Kontakt do p. Kołodziejskiego lucjankolodziejski@o2.pl 

 

Witam, 
gra edukacyjna na portalu epodrecznki.pl dla klas VI-VIII 
 
https://niepodlegla.men.gov.pl/mission1/ 
 
kontakt: przemeksobyra@interi.pl 
P. Sobyra 
 

mailto:lucjankolodziejski@o2.pl
https://niepodlegla.men.gov.pl/mission1/
https://poczta.wp.pl/k/
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