
Wtorek 31.03.20 

Kochane Świetliczaki !!! 

 

Za oknem piękna pogoda, pojawiają się pierwsze oznaki wiosny, więc możecie również 

zaprosić wiosnę do swojego domu. Poniżej znajdziecie propozycje dekoracji. Życzę miłej 

zabawy i twórczej pracy :)  Pani Agnieszka :) 

 

Papierowy bukiet 

 

Co Wam będzie potrzebne : 

 

– rolka papieru toaletowego 

– klej, 

– nożyczki, 

– papier kolorowy, 

– taśma klejąca, 

– odrobina czasu oraz cierpliwości  

Rolkę papieru pomalujcie farbami na zielono i zostawcie do wyschnięcia. W tym czasie 

przygotujcie sobie zielona kartkę formatu A4. Tę kartkę lekko zginamy na pół i nacinamy 

paski (ok.1 cm grubości). Gdy rola papieru już wyschnie oklejcie ją dookoła zielonym 

papierem i rozwińcie łodyżki. Teraz Wasze ulubione kolory papierów i wytnijcie z nich 

kwiatki wraz ze środkiem. Następnie przyklejcie kwiaty do łodyg. Gratulacje, bukiet 

gotowy!!! 

 



 

Wyścig żółwi 

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a dzieciaki lubią ją powtarzać i bić swoje rekordy. 

Nazwa może bardziej Wam się skojarzyć z grą planszową, ale tym razem to nie to! 

Pamiętacie ze szkolnych zajęć gimnastycznych woreczki z grochem? Będziecie ich 

potrzebowali! Bardzo łatwo je uszyć, ale jeśli jednak z igłą i nitką Wam nie po drodze, 

wsypcie groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się 

jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy 

zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka 

najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. 

Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa 

może trwać naprawdę długo. 

 

Mapa 

 

Zaczynacie od pocięcia kartki A4 w małe kwadraciki. Potem trzeba schować jakiś przedmiot 

(słodycz, zabawkę), np. w szufladzie ze sztućcami w kuchni. I krok po kroku na każdej z 

kartek narysować instrukcję, która do niego prowadzi. 

 



Wygląda to tak, że pierwszą kartkę daje się osobie szukającej do ręki, a na niej narysowany 

może być but taty. W bucie taty jest kartka z pralką. A w pralce jest kartka z chlebakiem. W 

chlebaku kartka z rysunkiem jakiejś książki dziecka. A w książce dziecka szuflada na sztućce! 

Powodzenia !!! 

 

A jeżeli mało wam zadań plastycznych na dziś to polecam wsłuchanie się w ten utwór 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI, jest to muzyczna ekspresja obecje pory 

roku czyli... Wiosny! Wyjmijcie kartkę, kredki lub farby, włączcie uwtór Antoniego 

Vivaliego  i przelejcie na papier to jak w waszej głowie wygląda wiosna! 

 

Pozdrawiam! Pani Ola �  

 

 

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

