
Sposoby na nudę na piątek, 17.04.2020 

Witajcie dzieci! 

 

Opracowała: Magdalena Bajsicka 

,,Wesoła pszczółka – praca papieroplastyczna’’ 

 

 

 

Potrzebne materiały do pracy: 

- rolka po papierze toaletowym, 

- nacięte paski w dwóch kolorach: żółtym i czarnym, 



- kawałek papieru (tu w kolorze niebieskim) na skrzydełka, 

- koło wycięte z papieru w kolorze beżu (twarz), 

- mazaki, ołówek, nożyce, klej. 

 

 

Jak zrobić własną pszczółkę?  To proste: 

Szukasz w domowym zapleczu pustej rolki po papierze toaletowym. Wycinasz kilka pasków 

w kolorze żółtym i czarnym (na grubość około na dwóch palców). Przyklejasz naprzemiennie 

paski za pomocą kleju na rolkę. Odrysowujesz koło (może od kubeczka czy pustego słoika, 

rozejrzyj się dokoła, a znajdziesz wiele kół w swoim otoczeniu). Mazakami rysujesz oczy/ 

nos/ usta i naklejasz ,,twarz’’ na górze rolki. Następnie ołówkiem projektujesz skrzydełka, 

wycinasz je i naklejasz na tyle rolki. Na koniec możesz, jeśli zostało trochę papieru, wyciąć 

czółki.  

 

Gratuluję! Twoja pszczoła jest gotowa, możesz nadać jej imię  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T: Wiosenne zadania                        opracowała: Izabela Kozikowska 

 

1. Wyrazy z ramki wstaw do tabelki 

wiosna, pierwiosnek, drzewa, porządki, rzeżucha, słoneczniki 
tulipany, bazie,  

 

WYRAZY 

DWUSYLABOWE TRZYSYLABOWE CZTEROSYLABOWE 
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2. Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki według 

wzoru 

Wiosna – wiosenny 

Tulipan –  

Turkus –  

Słonecznik –  

Księżyc –  

3. Wykreśl wyrazy nie pasujące do pozostałych. 

 

bazie żelazko wiosna tulipany śnieg król łąka 

krzesło pąki zeszyt słońce konwalie owady bocian 

 

 

 



Opracowała: Anna Pleskowicz 

T: „Wiosenna krzyżówka” – karta pracy. 

 

Rozwiąż krzyżówkę, a następnie spróbuj narysować hasło: 

 

 

 

       1.        

      2.         

       3.        

    4.           

  5.             

6.               

    7.           

      8.         

 

 

 

 

1. Wiosenny miesiąc. 

2. Kotki na wierzbie. 

3. Uczucie, które towarzyszy wiośnie. 

4. Piękna panna, którą topimy żegnając zimę. 

5. Sadzimy w nim warzywa i kwiaty. 

6. Kwiatek, który „ma w sobie śnieg”. 

7. Jego przysmakiem jest żaba. 

8. Jedna ……… wiosny nie czyni. 



Opracowała: Magdalena Syguła – Iwaniuk 

Temat: Wesoła kolorowanka. Utrwalenie dodawania w zakresie 30. 

 



Opracowała: Aneta Isajuk 

Temat: Zabawa w zwierzęta. 
 

Dzisiejszego dnia proponuję zabawy dla całej rodziny. 

 

1. Zabawa „Jakie to zwierzę?”. 

Uczestnicy przygotowują ustne opisy wybranego zwierzęcia. Każdy 

kolejno prezentuje swój opis, nie wymieniając nazwy zwierzątka. 

Zadaniem słuchaczy jest jej odgadnięcie. Wygrywa ten uczestnik, 

któremu udało się odgadnąć najwięcej nazw zwierząt. 

2. Zabawa „Zwierzęta”. 

Członkowie rodziny siedząc w kręgu, zapraszają do środka członków 

rodziny naśladujących ruchem ciała, głosem, mimiką różne zwierzęta, np. 

„Zapraszam do środka Mamę, która jest kotkiem”. 

 

3. Zabawa „Jakim zwierzakiem jestem?”. 

Rodzic przyczepia jednemu z uczestników zabawy na plecach karteczkę z 

nazwą zwierzątka. Właściciel danej karteczki nie wie, jaka nazwa jest na 

niej napisana. Aby odgadnąć nazwę swojego zwierzątka, uczestnik 

zabawy spaceruje po domu i zadaje pytania innym członkom rodziny. 

Odpowiedź na pytanie może brzmieć tylko tak lub nie, np. Czy to 

zwierzątko jest czarne? Czy to zwierzątko szczeka? itd. Gdy już odgadnie, 

jakim jest zwierzątkiem, może zdjąć z pleców karteczkę. Dalej jednak 

uczestniczy w zabawie, odpowiadając na pytania innych. 

Miłej zabawy! 



Opracowała: Edyta Karwowska 

 

https://youtu.be/2jgNgUbb0YM   Koala 

 

 

Maria Konopnicka 

Taniec 

 

Dalej raźno, dalej wkoło, 

Dalej wszyscy wraz! 

Wszak wyskoczyć i zaśpiewać 

Umie każdy z nas. 

 

Graj nam, skrzypku, krakowiaka, 

A zaś potem kujawiaka 

I mazura graj! 

 

Jak się dobrze zapocimy, 

To polskiego się puścimy, 

Toż to będzie raj! 

 

Dalej raźno, dalej wkoło, 

Dalej wszyscy wraz! 

Wszak wyskoczyć i zaśpiewać 

Umie każdy z nas. 

 

 

https://youtu.be/2jgNgUbb0YM


Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

 

17.04.2020 

Temat:  

Zabawy ruchowe bez przyboru z cyklu: „Ćwiczę z mamą i tatą” (4). Moja kapela. 

Zabawy ruchowe bez przyboru (dzień 4) 

Ćwiczenie 10 

Dziecko staje naprzeciw rodzica, z jego pomocą wskakuje na biodra rodzica i w pasie obejmuje go 

mocno nogami. Rodzic trzyma dziecko w pasie. Teraz dziecko wykonuje skłon w tył, kładzie ręce na 

podłodze i podtrzymywane za stopy – przechodzi pod rozstawionymi nogami rodzica.  

 

Ćwiczenie 11 

Dziecko siada na baranach taty i chodzi tak z nim po pokoju, wykonując od czasu do czasu przysiad 

lub kilka kroczków biegu 



 

Ćwiczenie 12 

Dziecko staje na rękach podtrzymywane przez tatę – tyłem do niego, obejmuje nogami pas taty; teraz 

następuje ćwiczenie mięśni grzbietu; dziecko stara się jak najwyżej podnieść w górę, z ramionami w 

bok i znów powraca do stania. Tata podtrzymuje dziecko za biodra, przyciskając jego nogi do swoich 

bioder. 

 

Ćwiczenie 13 

Dziecko leży na plecach, mama też, ćwiczący zwróceni są twarzami do siebie, nogi mają ugięte w 

kolanach, stopy dziecka oparte o stopy mamy. Na przemian ugięcie i wyprost nogi tak, aby stopy 

napierały na siebie. 



 

Opracowała: Małgorzata Owczarczyk 

Źródło: 

„Mamo tato ćwiczymy razem” mgr Bożena Borys 

Warszawa 1990 Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja kapela. 

Materiały:  

Wybieramy płytę z ulubionymi utworami muzycznymi 

Wybieramy przedmioty, które będą instrumentami (szklane butelki lub słoiki wypełnione do różnej 

wysokości wodą, drewniane lub metalowe łyżki, pudełka po butach itp. prosimy aby dziecko samo 

wymyśliło te instrumenty i wskazało kto z domowników będzie na nich grał) 

Przebieg zabawy: 

Włączamy płytę i staramy się stworzyć  akompaniament do utworu. Oczywiście dyrygentem będzie 

dziecko. 

Opracowanie własne: Anna Szoda 

 


