
 

ŚWIETLICOWE 

                                                                                                             WYZWANIA 

STARTUJEMY !!!!!!!!!!!!  

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci przed Nami kolejny tydzień zabawy i nauki. W tym tygodniu mamy w świetlicowej 

gromadzie hasło tygodnia” Lubimy się bawić” oraz „Mistrz Dobrych Manier”. W przerwie między nauką i obowiązkami 

domowymi, wychowawcy świetlicy zachęcają do wspólnej zabawy. Dziękujemy za korzystanie z naszych propozycji. 

Zajęcia proponowane przez nas są dobrowolne, można korzystać z nich w wolnym czasie. Będzie dużo się działo więc 

zapraszamy  do wspólnej zabawy. 

Witajcie w Poniedziałek 

Jesteście gotowi? 

Wyzwania na dziś 

                     Kącik edukacyjny                    Ciekawostki  do posłuchania 

coś dla ruchu  plastyka  

 

1 WYZWANIE 

coś dla ruchu 

Razem z Pogromcami Bezruchu wykonajcie zadania. Poćwiczycie szybkość i spryt. Do ćwiczeń potrzebujecie tylko 

skarpetek. Powodzenia 

Zaczynamy od przywitania się z Wami -kliknijcie poniższy link  Układy taneczne # 1 - Przywitanie  

i rozgrzewka 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM 

 I Uwaga – włącz ulubioną swoją muzykę – zaczynamy „Świetlicowy aerobik” 

Ręce w górę, ręce w bok, 

Ręce w górę i w bok 

Klaśnij, tupnij i zrób skok. 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM


Klaśnięcie, tupnięcie, wyskok 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Ręce w dół i w górę 

Palec idzie już na buzie. 

Kierujemy palec na buzie. 

MAJOWE WYZWANIA 

1 WYZWANIE 

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

AEROBIK dla DZIECI AEROBIC FOR KIDS Muzyka elektroniczna 

Kącik edukacyjny             

Wiersz Anny Łady- Grodzickiej „Zgubione zabawki”. 

„Zgubione zabawki” 

Romek się bawił zabawkami. 

Nagle usłyszał Wolanie mamy: 

„Chodź szybko synku i nie zwlekaj, 

wracaj do domu, obiad czeka.” 

Posłuszny Romek wziął zabawki, 

lecz nie miał torby ani siatki. 

Zgarnął je wszystkie w ręce obie. 

„Chyba doniosę”- myśli sobie. 

Po schodach wbiega z hałasem, 

i nic nie słyszy, a tymczasem... 

Kiedy tak szybko pędzi na górę, 

zabawki sypią się za nim sznurem: 

na pierwszym stopniu samolot gubi. 

Na drugim skakankę, którą lubi. 

Na trzecim upuszcza łopatkę czerwoną. 

Na czwartym foremkę zieloną. 

Na piątym upada mały miś, 

którego dostał właśnie dziś. 

Dopiero, gdy na szóstym stopniu 

auto zadźwięczało, 

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


Romek obejrzał się i zobaczył, co się stało. 

Ręce puste, schody pełne: 

„Ale gapa ze mnie...” 

Drogie dzieci mamy do Was kilka pytań dotyczące treści wiersza: 

- Dlaczego Romek skończył swoją zabawę na podwórku? 

- Jak myślicie, dlaczego zebrał wszystkie swoje zabawki w ręce? 

-Co się stało kiedy szedł na górę? 

-Dlaczego Tomek nazwał siebie gapą ? 

- Co trzeba zrobić, kiedy znajdziemy w przedszkolu czyjąś zgubę? 

- Jakie zabawki zgubił Romek kiedy wracał do domu?   

Ciekawostki  do posłuchania 

Zastanówmy się co to jest to Savoir-vivre? 

Savoir-vivre jest zbiorem zasad, które porządkują kilka dziedzin życia. 

Savoir-vivre znaczy po prostu wiedzieć jak żyć. 

savior                vivre 

 

 

wiedzieć                żyć 

Savoir-vivre czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba; 

Rozumie się to jako: 1 – znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności; 2 – umiejętność postępowania w 

życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z j. franc.: savoir (wiedzieć) i vivre 

(żyć). Savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. 

Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia: 

⋅ nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, 

⋅ wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru, 

⋅ form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach), 

⋅ komunikacji (także telefonicznej i internetowej), 

⋅ zachowania się w szczególnych sytuacjach. 

A jak Wy sobie radzicie z Savoir-vivre? 

 Zapraszamy Was na spotkanie z Kubą i Bubą zobaczymy jak oni  poznają savoir-vivre! Savoir-vivre jest 

to zbiór ponad stu niezwykle zabawnych krótkich opowiadań o niesfornych bliźniakach, którzy poznają podstawowe pojęcia 

i zasady savoir-vivre'u. Wraz z nimi dowiadujemy się, co to znaczy „wychodzić po angielsku”, jak odkładać sztućce na 

talerz, jak dyskretnie ziewać i czy pokazywać palcem. 

Dziś zapraszamy do odsłuchania audiobooka Grzegorz Kasdepke Bon czy ton. Savoir- vivre dla dzieci na kanale 

YouTube(bardzo proszę skopiować poniższy link i wkleić w YouTube): Życzymy miłego słuchania 



https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY   

 Propozycja zabawy na dziś: Wspólnie łatwiej: 

Drogi Rodzicu warto zapytać dziecko czy chciałoby na jeden wieczór zostać prawdziwym kelnerem - należy wtedy prosić o 

pomoc używając krótkich poleceń. Np. Proszę podaj mamie łyżkę, proszę podaj kanapkę z dżemem, proszę połóż tę zabawkę 

na półce etc. I chwalić, chwalić, chwalić :) 

plastyka 

Propozycja dla Was - „Moja ulubiona zabawka”- wycinanie z kolorowego papieru. 

Zbierajcie rolki- w tym tygodniu będziemy działać 

rolkowo. 

Źródło :malocakids, Wilkipedia 

https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY

