
ŚRODA 22.04.20r. 

 

Kochane Świetliczaki!!! 

Kolejny tydzień nauki, zabawy już za nami. Przyznam, że tęskni mi się za 

Wami. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy przed wakacjami. Żeby Wam 

umilić kolejny tydzień przygotowałam dla Was kilka propozycji. Dziś jest Dzień 

Ziemi, z tej okazji proponuję poniższe zadania: 

  

Propozycja 1 

Piosenka: „Moja planeta” (Majka Jeżeowska) - warto czasmi sobie coś nucić 

pod nosem, żeby było weselej ;) 

 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi 

Moja planeta nie ma ceny 

Moja planeta jest rano niewyspana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca 

Moja planeta to tajemnica 

Moja planeta raz zimna raz przegrzana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

Moja planeta miłości się nie boi 

Moja planeta broń rozbroi 

Moja planeta zna dobre obyczaje 

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje 



SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

Tak to prawda… 

Melodię do piosenki znajdziecie w linku poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwrJ5lFKpho 

  

Propozycja 2 

Czy wiesz jakie śmieci się segreguje? Wpisz je w krzyżówkę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżówka zaczerpnięta ze strony internetowej: miastodzieci.pl 

  

Propozycja 3 

https://www.youtube.com/watch?v=DwrJ5lFKpho


Propozycja 3 

 

Poniżej znajduje się rozsypanka wyrazów. Spróbujcie ułożyć z niej zdanie. 

 

  

GA/GRE/CJA/SE MO/WYCH/DO DÓW/PA/OD 

  

SZYM/NA KIEM/WY/NA 

  

I jak??? Udało się??? 

  

Propozycja 4 

Odrysowywanie Cieni – zabawa motoryczna 

Do tej zabawy potrzebujesz kilka ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub pisak 

i dużo słońca (ewentualnie lampka biurkowa/nocna)! Odrysowywanie cieni, to 

niezwykle twórcza zabawa pobudzająca Waszą wyobraźnię i twórczość. Z 

pewnością zaciekawi każdego z Was. Możecie zaobserwować jak odrysowany 

kształt cienia zmienia się i przesuwa wraz z wędrującym po niebie słońcem. 

Odrysowane kształty możemy dowolnie pokolorować tworząc ciekawą 

ilustrację. 

 



 

Zdjęcia zaczerpnięte ze strony internetowej: 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-

motoryczna/ 

  

Propozycja 5 

„Słowo na ostatnią literę”- zabawa dla całej rodziny 

Idealne, kiedy dziecko uczy się właśnie liter i nie tylko…! Zadanie polega na 

tym, że wymieniasz wyraz, a następna osoba musi znaleźć wyraz zaczynający 

się na ostatnią literę twojego słowa. I tak w kółko. Komu nie uda się znaleźć 

wyrazu przegrywa (ps. Można uprościć zabawę, kiedy wyraz kończy się na „y”, 

„ń” itp., wtedy można wykorzystać przedostatnią literę z wyrazu).  

Powodzenia!!! 

Pozdrawiam, p. Agnieszka 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/


Zegar Sowy Przemądrzałej  

Bomba witaminowa i niespodzianka dla rodziny! 

  

  

 

 

 

  



A końcowy efekt wygląda tak:  

 

 

Oznaczenie godzin (cyfry rzymskie) możesz zrobić z buraka, marchewki, 

szczypioru...        lub z czegokolwiek, co przyjdzie Ci do głowy (najlepiej coś 

jadalnego!). 

Pomysł pochodzi z  

„Książki kucharskiej Kubusia Puchatka”, Disney 1991, Egmont American Ltd 

A tu jest moja, bardzo uproszczona wersja zegara... 

  

  

  

  

  



 

  

Mam też kontrolerkę, która pilnuje, żeby wszystko było zgodnie z 

obowiązującymi przepisami... Jeśli macie zwierzęta domowe, to wiecie, o co 

chodzi... 

 Pozdrawiam wszystkich Świetliczaków. Pani Iwona. 

 

 

 



Elegancja na co dzień!  

 

Każdy młody mężczyzna marzy, aby się dobrze prezentować. Czysta koszula 

(T-shirt!), porządne spodnie, wyczyszczone buty... to może każdy. Ale 

wzorcowo zawiązany krawat?   To potrafi naprawdę niewielu! Dołącz do ich 

grona, a zdobędziesz serce każdej dziewczyny!  

 

 

 

Źródło: DressForYou.pl 

   

Trudne? Jeszcze raz!  

https://trendsweek.pl/poradnik-nie-tylko-dla-krawaciarzy-jak-wiazac-krawat-

instrukcja-krok-po-kroku/  

 

A teraz coś dla młodych elegantek. Jak ze zwykłej apaszki wyczarować coś 

niezwykłego!  

https://www.youtube.com/watch?v=nAy08lGaU7o  

 

Potrzebne rekwizyty można pożyczyć od rodziców i ich oczarować! Miłego 

wiązania! 

 

 

 

 

https://trendsweek.pl/poradnik-nie-tylko-dla-krawaciarzy-jak-wiazac-krawat-instrukcja-krok-po-kroku/
https://trendsweek.pl/poradnik-nie-tylko-dla-krawaciarzy-jak-wiazac-krawat-instrukcja-krok-po-kroku/
https://www.youtube.com/watch?v=nAy08lGaU7o


Witam was dzieciaczki! Mam dla was parę propozycji do zabawy! 

 

1 Ludziki z nakrętek 

 

https://ekodziecko.com/ludziki-z-nakretek 

 

2 Paw z rolek do papieru 

 

https://domowa.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/śmieci7-300x200.jpg 

 

PAW Z ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO 
 

 

 

Z pustej rolki po papierze toaletowym można zrobić prawie wszystkie zwierzęta 

do domowego ogrodu zoologicznego – my proponujemy dziś Pawia  

Z kolorowego papieru wycinamy obrysowane ręce, najlepiej osoby dorosłej, 

gdyż dziecko może mieć za małe dłonie, aby pióra ładnie wystawały nad rolką. 

Rozkładamy je leciutko i na samym dole spinamy spinaczem, możemy również 

wspomóc się klejem. 

Tak otrzymany ogon przyklejamy do tylnej części rolki i delikatnie po bokach, 

nożyczkami wywijamy lekko pióra/ paluszki na boki. Na samym końcu 

wycinamy i przyklejamy oczy, dziób, oraz nogi. 

 

Życzę miłej zabawy. Pani Beata:-) 

https://ekodziecko.com/ludziki-z-nakretek
https://ekodziecko.com/ludziki-z-nakretek
https://domowa.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/%C5%9Bmieci7-300x200.jpg


 

  

 

 

 


