
 

                            

                                                      ŚWIETLICOWE 

WYZWANIA cz. II

 

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

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.  

Witajcie we wtorek 

Jesteście gotowi? 

Wyzwania na dziś 

                     Kącik edukacyjny                    Ciekawostki  do posłuchania 

coś dla ruchu  plastyka  

 

Zaczynamy od przywitania się z Wami -kliknijcie poniższy link  

Witamy Was piosenką  

Zabawa na przywitanie Wszyscy są, witam Was 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy. Już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty. 

Raz, dwa, trzy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


 Majowe WYZWANIE 2 

coś dla ruchu 

Zaproście mamę lub tatę do Turbo rozgrzewki (3 min.) Te ćwiczenia to świetny sposób, na aktywne spędzenie czasu w 

domu, trenując indywidualnie lub w rodzinnym gronie. Ćwiczenia rytmiczne - Budzimy swoje ciało”- rozgrzewanie całego 

ciała przy muzyce; Przy tym zestawie ćwiczeń można się spocić. Przygotujcie wodę do tych ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=SGuKDNvBo_U&feature=emb_title 

Jak już się rozgrzaliście to zapraszamy to wspólnej zabawy – wstajemy ręce do przodu i rysujemy w powietrzu. Włączcie 

ulubioną muzykę i działamy: 

Kółko małe, kółko duże 

Kółko małe, kółko duże, 

Rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Ręce w dół i w górę 

Najpierw w prawo, potem w lewo, 

Przechylamy w prawo i lewo 

Tak się buja w lesie drzewo. 

Bujamy na boki. 

Zapraszamy teraz Was do kącika edukacyjnego. Usiądźcie wygodnie wysłuchajcie wiersza „ Moje zabawki” 

Kącik edukacyjny             

Moje zabawki 

Zabawek mam wiele, 

są to moi przyjaciele. 

Zanim wieczorem spać się położę, 

wszystkie starannie na półce ułożę. 

Z lewej strony siedzą misie, 

uśmiechnięte mają ?pysie?. 

Obok kilka pięknych lal, 

wystrojonych jak na bal. 

Z prawej strony kotek w kratkę, 

piesek, który podniósł łapkę. 

Krówka, która umie chodzić, 

obok klocki, samochodzik. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=SGuKDNvBo_U&feature=emb_title


Gdy półeczka posprzątana, 

śpię spokojnie aż do rana. 

Ciekawostki  do posłuchania  

Oczywiście dodajemy ciekawostki o Savoir-vivre znaczy po prostu wiedzieć jak żyć. 

Pod tym pojęciem kryje się bardzo skomplikowana dziedzina łącząca dobre wychowanie z zasadami zachowania 

obowiązującymi w różnych sytuacjach. Podobno ten, kto ma dobrze opanowany savoir-vivre, poradzi sobie w każdej 

sytuacji. Jednak zasady tej sztuki poznajemy przez całe życie, bo wciąż stawia ono przed nami nowe wyzwania. 

 Propozycja zabawy na dziś: Wspólnie łatwiej: 

Dziś zachęcamy do grania w grę Państwa-Miasta z zachowaniem zasad gry fair play, która zapewni mnóstwo radości całej 

rodzinie! Proste zasady i szybkie tempo rozgrywki! 

WYMAGANIA/POTRZEBNE AKCESORIA: 

Przygotuj coś do pisania, kartki papieru z tabelkami (do 6 kolumn). Możesz także przygotować stoper lub klepsydrę. 

PAŃSTWA MIASTA - ZASADY: 

   Krok 1: 

Przygotowanie tabelki - Gracze określają kategorie i wypisują je w kolumnach. Np. kolumna 1 - państwo, kolumna 2 - 

miasto, następnie zwierzę, kolor, imię, rzecz, rzeka. 

   Krok 2: 

Wybór litery - Jeden z graczy w pamięci wymienia alfabet, inny graczy w dowolnym momencie mówi Stop. Litera, na której 

przerwano wyliczanie, jest jednocześnie wybraną literą. Uwaga: litery, które nie są uwzględniane w wyliczaniu: Ą, Ę, Ń, Ó, 

Q, V, X, Y. 

   Krok 3: 

Po wylosowaniu litery wszyscy wpisują do swoich kolumn słowa z kategorii zaczynające się na wybraną literę. Możliwe jest 

również wprowadzenie ograniczenia czasowego poprzez wykorzystanie klepsydry odmierzającej czas. 

   Krok 4: 

Przydzielanie punktów w grze Państwa Miasta: zasady są takie, że za każde poprawnie wpisane słowo gracz otrzymuje 

punkty według następującego systemu: 

jeśli nikt inny nie wpisał danego słowa, gracz otrzymuje 2 punkty. 

jeśli kilku graczy wymieniło to samo słowo - wszyscy otrzymają po 1 punkcie. 

jeśli gracz nie wpisał słowa lub wpisał niepoprawne - nie otrzymuje punktów. 

Krok 5: 

Zakończenie: zwycięża ten, kto zdobędzie największą ilość punktów. 

coś dla ruchu jeszcze  



https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Zabawa – Na ziemi zostaje 

plastyka  

 

Może dziś znajdzie się ktoś chętny do wykonania pracy plastycznej pt. „MOJA  ULUBIONA  ZABAWKA”. 

Wykonane prace zachowajcie do waszego powrotu do szkoły. Wspólnie zorganizujemy z nich wystawę prac plastycznych, 

która udekoruje nasz korytarz przed świetlicą. Najciekawsze prace nagrodzimy!!!. Zapraszam do wspólnej zabawy. 

Zachęcamy do własnoręcznego wykonania prostej zabawki z rolki po papierze toaletowym. Będą Wam potrzebne 

następujące materiały: 

– rolki po papierze toaletowym lub ręczniku papierowym 

-kolorowy papier, wycinanki, bibułka 

– kolorowe nakrętki 

– kredki, pisaki, klej, nożyczki, sznureczki i trochę chęci.   

A oto kilka propozycji takich prac. Liczymy na Waszą pomysłowość i zapraszamy do wspólnej zabawy. 

 

  
 

 

To już wszystko na dziś  

Zapraszamy Was jutro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

