
Wtorek 28.04.2020 

 

„Dobranocki z tamtych lat” - quiz dla Rodziców i Starszych 

Domowników. 

 

 

 

Na ogół wszyscy Ciebie pytają, zadają Ci zagadki i w ogóle sprawdzają Twoją wiedzę.  

Dziś przygotowałam quiz dla Dorosłych i Doroślejszych Domowników (można też go przeprowadzić 

telefonicznie – Babcia lub Dziadek ucieszą się, że do nich dzwonisz...).   Trzeba wybrać prawidłową 

odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa!) i zapisać literkę, która stoi przy niej. Odgadnięte litery utworzą 

hasło. Więc do dzieła! 

 

 

 

1. Był usypiaczem, który pojawiał się dzieciom i posypywał ich oczy specjalnym proszkiem, po którym 

mogły zasnąć. Zanim jednak użył swego pyłu opowiadał dzieciom różne historie. 

D) Miś Colargol. 

W) Piaskowy Dziadek. 

A) Pomysłowy Dobromir. 

 

 

2. Jeden gonił, drugi przed nim uciekał. Jeden milutki, grzeczny i sympatyczny, drugi – chuligan i 

rozrabiaka. 

S) Wilk i Zając. 

E) Żwirek i Muchomorek. 

N) Bolek i Lolek. 

 

 

3. Jacek i Agatka byli 

M) kukiełkami. 

O) marionetkami. 

P) pacynkami. 



 

 

4. Jej przyjacielem był Motyl Emanuel. 

S) Pyza na polskich dróżkach. 

O) Makowa Panienka. 

K) Pszczółka Maja. 

 

 

5. Marzył, żeby pięknie śpiewać i głos dostał od ptaków. Nie przyniosło mu  to jednak szczęścia w 

cyrku. 

D) Miś Uszatek. 

O) Miś z okienka. 

M) Miś Colargol. 

 

 

6. Balbina i Ptyś byli 

N) drobiem. 

O) owadami. 

S) skrzatami. 

 

 

7. Krasnoludek pomagał w  

N) „Pomysłowym Dobromirze”. 

I) „Zaczarowanym ołówku”. 

Ć) „Proszę, słonia”. 

 

 

 

8. Ulubionym zajęciem Bonifacego było 

L) łowienie myszy. 

E) spanie na zapiecku. 

N) szukanie przygód. 



 

 

9. Wróbel Ćwirk wynajdował mieszkanie w  

P) gołębniku. 

A) dziupli drzewa. 

N) bocianim gnieździe. 

 

 

10. Gucio i Cezar to 

L) dwa skrzaty. 

I) hipopotam i pies. 

S) kot i pies. 

 

 

11. Mieszkał w Rzaholeckim Lesie. 

A) Rumcajs. 

S) Krecik. 

P) Matołek. 

 

 

A może Ty ułożysz swój quiz i prześlesz go rówieśnikom z klasy? Na dowolny temat... a jeśli chcesz poznać 

bohaterów dobranocek z dawnych lat, poszukaj w Internecie... Ech, kiedyś to były bajki na dobranoc. Miłej 

zabawy! 

 

A jeśli będziesz kiedyś w Łodzi, to koniecznie przejdź tę trasę! 

https://skomplikowane.pl/na-trasie/lodz-bajkowa/  

https://skomplikowane.pl/na-trasie/lodz-bajkowa/


 

 

Pomnik: Bolka i Lolka w Bielsku – Białej    



 

                                                            Pomnik Koziołka Matołka w Pacanowie 

Zdjęcia pochodzą z Wikipedii. 

 

 

Rozwiązanie quizu: WSPOMNIENIA 

 

 

 

Świetliczakowa Galaretka Kolorowa 
 

 

Potrzebne: 



 Przeźroczyste naczynie (szklana lub solidna plastikowa miska). 

 Czajnik lub garnek do gotowania wody. 

 2, 3, 4... galaretki o różnych kolorach. 

 Dowolne owoce (nie może być świeży ananas ani świeże kiwi) lub/i jadalne kwiaty (sprawdź!). 

 Trochę czasu. 

 Miejsce w lodówce na Twoją miskę. 

 

 

12. Gotujesz wodę i odmierzasz 400 ml wody. Rozpuszczasz pierwszą galaretkę. Wlewasz do miski. 

Zatapiasz w niej owoce. Wstawiasz do lodówki. Czekasz aż zastygnie. 

13. Gotujesz wodę i odmierzasz 400 ml wody. Rozpuszczasz drugą galaretkę. Wlewasz do miski na 

zastygniętą pierwszą warstwę. Zatapiasz w niej owoce/kwiaty. Wstawiasz  do lodówki. Czekasz aż 

zastygnie. 

14. Gotujesz wodę i ... powtarzasz wszystkie czynności.  

15. Częstujesz domowników deserem. 

16. Wszyscy są zachwyceni. Rodzeństwo musi myć za Ciebie naczynia. 

17. Jesteś z siebie dumny! 

18. Za proste? Poćwicz! 

https://www.youtube.com/watch?v=nMl01fQlxp8  

https://www.youtube.com/watch?v=Q2QYq9lguHI 

https://www.youtube.com/watch?v=nb4IanZKknU  

 

 

 

               

                                      

Moim domownikom smakowało! 

https://www.youtube.com/watch?v=nMl01fQlxp8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2QYq9lguHI
https://www.youtube.com/watch?v=nb4IanZKknU


 

Elegancja na co dzień! Serwetki. 
 

 

Serwetki stanowią niezbędny element każdego ładnie nakrytego stołu. Pierwsze serwetki pojawiły się w 

starożytnym Rzymie i nosiły nazwę “maapae”. Był to kawałek tkanego materiału rozkładanego na stole, w 

który każdy z biesiadników mógł wytrzeć ręce oraz usta po spożyciu posiłku. Papierowe serwetki pojawiły 

się dopiero w roku 1887 dzięki producentowi wyrobów papierowych, Johnowi Dickensonowi, który 

zaprezentował je po raz pierwszy na kolacji, organizowanej co roku w jego firmie. Od lat 50-tych XX wieku 

papierowe serwetki były dokładane do każdego posiłku, zarówno zamawianego w lokalu,  jak i na wynos. W 

tym czasie rozwijała się również sztuka składania serwetek papierowych    i materiałowych, a piękne wzory z 

nich uzyskane były nieodzownym elementem każdego wystawnego przyjęcia.  

Wbrew pozorom składanie serwetki nie jest trudne - wystarczy odrobina cierpliwości              i skupienia.          

Najlepiej sprawdzą się serwetki 3-warstwowe.  Przed rozpoczęciem pracy z serwetkami zadbaj o to, aby 

ręce były suche i czyste. 

 

https://sakramento.pl/pl/p/SERWETKI-papierowe-33x33cm-20szt-blekitne/2177


 

  

  



 

 

 

 

 

 

Mam nadzieję, że pomysły na składanie serwetek papierowych będą dla Ciebie inspiracją     do tworzenia 

pięknych i wyjątkowych wzorów, które sprawią, że nakrycie stołu nabierze wytwornego i eleganckiego 



charakteru. 

 

(Zdjęcia pochodzą z „Kostlich Kochen. Burda”) 



A tak robią to mistrzowie. Dołącz do ich grona!  

https://www.duni.com/pl/skladanie-serwetek/  

https://higieniczny.pl/jak-zlozyc-serwetki-skladanie-serwetek-papierowych-wzory-i-przyklady-krok-po-

kroku.html  

 

„Chusteczkowy kwiatek”. 

Trochę poćwiczmy nasze palce oraz umiejętność korzystania z instrukcji wideo. Załączam link do 

wykonania kwiatka.  Potrzebne będą: nożyczki, chusteczka jednorazowa,  

wielowarstwowa, nitka, igła, farbka, pędzelek. Powodzenia � 

https://www.youtube.com/watch?v=X5s2UdCvGPE 

Tytuł filmu : „Jak zrobić kwiatek z serwetki?” 

 

 

Ruch Rozwijający W. Sherborne. 
Oto kolejne  pomysły zabaw do wykorzystania w domu  przez całą rodzinkę 2 -osobową, 3-osobową 

lub 4-osobową i więcej ☺ Pracujemy nad naszymi relacjami ! 

 

„Mańka Wstańka (I)”- rozwijanie relacji „razem”. 

Dorosły siedzi na podłodze  przodem do dziecka, z nogami złączonymi i ugiętymi w kolanach, trzymając 

dziecko za ręce. Dziecko siedzi przodem do dorosłego, z nogami złączonymi i ugiętymi w kolanach, trzyma 

dorosłego za ręce, stopy układa na stopach partnera. Obaj partnerzy jednocześnie wstają, a potem siadają, 

pomagając sobie nawzajem przez przetrzymywanie swoich rąk.  

„Ślepiec”- rozwijanie relacji „z”. 

Dorosły stoi przed dzieckiem i trzyma dziecko za ręce. Dziecko stoi przodem przed dorosłym. Dziecko 

zamyka oczy (można użyć do tego rekwizytu np. chusty), a dorosły zaczyna je prowadzić. Po spacerze 

następuje zamiana i dziecko prowadzi dorosłego.  

Można powtórzyć zabawę i prowadzić dziecko z zamkniętymi oczami trzymając je za bioderka, wtedy 

ustawienie jest następujące: Dorosły stoi za dzieckiem, a dziecko stoi przed dorosłym ustawione do niego 

plecami. 

„Spychacz (II)”- rozwijanie relacji „przeciwko”. 

Dorosły siedzi na podłodze zwrócony twarzą do boku dziecka (dziecko leży na podłodze na plecach)i opiera 

stopy o jego ciało (na wysokości pasa barkowego i biodrowego). Dziecko leży na plecach na 

podłodze. Dorosły ruchem posuwistym przesuwa (przepycha) stopami (bez obuwia)  opierające się 

temu dziecko. 

https://www.duni.com/pl/skladanie-serwetek/
https://higieniczny.pl/jak-zlozyc-serwetki-skladanie-serwetek-papierowych-wzory-i-przyklady-krok-po-kroku.html
https://higieniczny.pl/jak-zlozyc-serwetki-skladanie-serwetek-papierowych-wzory-i-przyklady-krok-po-kroku.html
https://www.youtube.com/watch?v=X5s2UdCvGPE


 

„Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,  

M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, wyd. Harmonia, Gdańsk 2012 

 

 

Kolejne „Przygody Ważki Grażki” 

Twórcze bazgroły. Rysuje Dziecko i Rysuje Dorosły ! 

 

Perypetie Ważki Grażki, 

Jej sukcesy i porażki są w tej książce opisane. 

Ale nienarysowane 

Są do końca ilustracje, 

Które różne sytuacje 

Przedstawiają. 

Są w wierszykach  

ich opisy. Z nich wynika,  

że coś trzeba dorysować. 

Co i jak- to Wasza głowa! 

 

 

OTO NOWA JEJ PRZYGODA 

ŁĄKA 

Są na łące różne kwiaty, 

Grażce zaś zależy na tym, 

by każdego ktoś pilnował 

i tym kwiatem opiekował 

się od rana do wieczora, 

więc robaków grupa spora 

kwiatków cały dzień pilnuje 

i na łące urzęduje. 



 

 

Kto, oprócz Ważki, mieszka na łące ? 

„ 

Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki” D.Dziedziewicz, A. Gajda, E. Karwowska, wyd. Harmonia, Gdańsk 2011 

 

 

 

 


