
Piątek 8.05.2020 

„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 

OKNO  

Odsłoniła Grażka okno, 

a za oknem smutno, mokro, 

czyli wcześniej ta zasłonka 

jej nie zasłaniała słonka. 

Ale patrzy, coś tam wyje, 

w deszczu myje długą szyję 



i w kałuży sobie brodzi. 

ale, co nas to obchodzi ? 

 

YYYY! Co  to jest za oknem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ruch Rozwijający W. Sherborne. 

Oto kolejne 3 pomysły zabaw do wykorzystania w domu  przez całą rodzinkę 2 -osobową, 3-

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

1. „Wystukiwanie rytmu” - ćwiczenie kształtujące świadomość schematu ciała. 

 Dzieci i Dorośli leżą na podłodze na plecach. Jedna osoba wystukuje dowolny rytm wybraną 

przez siebie częścią ciała (może to być np. klaskanie, uderzanie piętą o podłogę, pstrykanie 

palcami, uderzanie dłońmi o uda), a pozostałe osoby je naśladują. Ćwiczenie należy 

kontynuować, zmieniając osobę inicjującą rytm.   

2. ćwiczenie kształtujące świadomość przestrzeni. 



Dorosły stoi obok siedzącego na podłodze dziecka.  Dziecko siedzi na podłodze  

z zamkniętymi oczami, w lekkim rozkroku (z nogami ugiętymi w kolanach). Dorosły chodzi 

dookoła dziecka, szepcząc jego imię lub ustalone słowo. Dziecko porusza się po podłodze w 

siadzie, podążając za głosem dorosłego. Zachęcam do zmiany ról.  

3. „Wycieczka (I)”- rozwijanie relacji „z”. 

Dorosły stoi przed leżącym na podłodze dzieckiem. Dziecko leży na plecach na podłodze, z 

ramionami wyciągniętymi w tył (za głowę). Dorosły, przytrzymując dziecko za nogi na 

wysokości kostek, lekko przeciąga je w różnych kierunkach. Jeśli w domu jest dwójka lub 

trójka dzieci to mogą za nogi ciągnąć rodzica.  

 

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

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

 

„Wiosenny wiatrak” 

 

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

link do wykonania wiatraka.  Potrzebne będą: nożyczki, kartka bloku technicznego,  

szpilka (najlepiej taka do tablic korkowych). Uważajcie na swoje palce używając szpilki. Zawsze 

możecie poprosić dorosłego o pomoc. W filmie wideo wiatrak przyklejają do patyczka, ale równie 

dobrze można go przykleić do rolki po papierowym ręczniku kuchennym, tak jak zaprezentowano 

to na poniższym zdjęciu. Powodzenia  

Link : https://www.youtube.com/watch?v=ygLdnZb5IfE 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygLdnZb5IfE


Gramy w okręty 

Dwie osoby siadają naprzeciwko siebie. Na kartkach w kratkę rysujemy kwadraty 10 na 10 kratek. 

Oznaczamy cyframi pionowo (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) i literami poziomo (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J). Na 

jednym z kwadratów zaznaczamy swoje statki, których położenie będzie odgadywał przeciwnik. Na 

drugim zaznaczamy trafione statki przeciwnika i oddane przez siebie strzały. Statki ustawiane są w 

pionie lub poziomie, w taki sposób, aby nie stykały się one ze sobą ani bokami, ani rogami. Okręty 

są różnej wielkości i zazwyczaj więcej jest jednostek o mniejszej wielkości, np. gracze mogą 

posiadać po jednym czteromasztowcu wielkości czterech kratek, dwóch trójmasztowcach wielkości 

trzech kratek, trzech dwumasztowcach o wielkości dwóch kratek i po czterech jednomasztowcach.  

Trafienie okrętu przeciwnika polega na strzale, który jest odgadnięciem położenia jakiegoś statku. 

Strzały oddawane są naprzemiennie, poprzez podanie współrzędnych pola (np. B5). W przypadku 

strzału trafionego, gracz kontynuuje strzelanie (czyli swój ruch) aż do momentu chybienia. 

Zatopienie statku ma miejsce wówczas, gdy gracz odgadnie położenie całego statku. O chybieniu 

gracz informuje przeciwnika słowem „pudło”, o trafieniu „trafiony” lub „(trafiony) zatopiony”.  

Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi wszystkie statki przeciwnika.  

  

 

Przykładowe rozmieszczenie okrętów.  

 



Wiem, że są wersje komputerowe, gotowe plansze, plastikowe makiety. Ale wierzcie mi, najfajniej 

gra się na zwykłych kartkach. Miłej zabawy!  

A tu znalazłam inne wersje tej gry. Jak będziecie kiedyś w Mechelinkach, koniecznie zagrajcie!  

 

http://skansenwmechelinkach.pl/propozycja-dla-wszystkich-malych-korsarzy-bitwa-morska/  

 

Zabawa w teatr – pacynka ze skarpety 

 

Będziesz potrzebować: 

 skarpety,  

 guziki, 

 igłę, 

 nitkę, 

 różne kolory włóczki, 

 nożyczki, 

 klej, 

 kawałki materiałów - najlepiej kolorowych, 

 flamastry, 

 naklejki, 

 papier kolorowy samoprzylepny. 

 

Wykonanie: 

Wybierz skarpety czyste, ale najlepiej zużyte. Wymyśl postać, którą będziesz w domowym teatrze. 

Następnie przystąp do szycia, klejenia i ozdabiania. Jeśli masz z tym problem – poproś kogoś 

starszego o pomoc.  

http://skansenwmechelinkach.pl/propozycja-dla-wszystkich-malych-korsarzy-bitwa-morska/


 

 

zabawyzdzieckiem.pl 

W ten sam sposób możesz wykorzystać rękawiczkę. https://stylowi.pl/13404239  

Zacznij od prostych pacynek, a potem twórz coraz bardziej skomplikowane, np. kota. 

                                                                                                   

http://zrobtosamki.pl/2016/07/jak-uszyc-kota-i-inne-zabawki-ze/  

 

A teraz w nagrodę możesz obejrzeć film o różnych maluchach – zwierzakach. Przesłodkie, 

prawda?   https://www.youtube.com/watch?v=N9z8AREvjsA 

 

Elegancja na co dzień! Jak jeść za pomocą pałeczek! 

Są kraje, w których trzeba umieć jeść pałeczkami. Czy nie ma tam sztućców? Ależ skąd, są! Tylko 

że wszyscy wokół posługują się pałeczkami, nawet malutkie dzieci. I wierzcie, mi, głupio byście się 

czuli, jedząc widelcem lub łyżką. A więc do nauki.  

https://stylowi.pl/13404239
http://zrobtosamki.pl/2016/07/jak-uszyc-kota-i-inne-zabawki-ze/
https://www.youtube.com/watch?v=N9z8AREvjsA


Pałeczki to charakterystyczny i nieodłączny element kuchni azjatyckiej. Tych 

najpopularniejszych sztućców na ziemi każdego dnia używa ok. 1,5-2 miliardów ludzi! 

Korzystają z nich Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy, Wietnamczycy ....   

Korzystają z pałeczek już od ok. 5 tysięcy lat! Skąd wzięło się jedzenie pałeczkami? Ok.3 tys. lat 

przed naszą erą Azjaci gotowali potrawy  w dużych naczyniach. Za pomocą dwóch patyczków 

wyciągali kawałki jedzenia, aby spróbować, czy wszystko już gotowe. Później często ludzie cierpieli 

z powodu braku pożywienia. Ograniczano porcje, natomiast pałeczki świetnie nadawały się do 

nabierania małych kawałków dania. 

Chińskie pałeczki to kuai-zi, co w języku polskim można tłumaczyć jako „szybcy towarzysze”. Mają 

kształt prostokątny i zwężają się w kierunku tępego końca. Inaczej wyglądają pałeczki japońskie, 

czyli hashi. Są one zaokrąglone i krótsze od tych chińskich. Początkowo pałeczki japońskie były 

wykonywane z jednego kawałka bambusa. Były połączone na szczycie jego kawałkiem i 

przypominały szczypce. Później zaczęto wyrabianie oddzielnych pałeczek. 

Najczęściej wykonywane są z drewna bambusowego. Ale można zakupić pałeczki                  z 

droższych materiałów – drewna cedrowego, sandałowego, porcelany, kości słoniowej, bogato 

zdobione literami lub oryginalnymi ornamentami oraz ze złota czy srebra.                 Ze srebrnych 

pałeczek korzystano na dworze cesarskim. Dlaczego? Wierzono,  że srebro zmienia swój kolor i 

czernieje w zetknięciu z trucizną.  

Oczywiście najbardziej popularnym materiałem jest bambus. Dlaczego? W krajach azjatyckich 

drewno bambusowe jest dostępne oraz tanie. Dodatkowo jest odporne na temperatury, a jedzenie 

nimi nie pozostawia żadnego posmaku. 

 



 

Jedząc pałeczkami, trzeba uważać, żeby nie popełnić gafy! Złamanie lub skrzyżowanie 

pałeczek przynosi nieszczęście. Nie wolno pałeczek wbijać w miskę z ryżem. Jeśli wybierzecie się 

do restauracji chińskiej lub japońskiej, koniecznie przeczytajcie, czego jeszcze nie wolno... 

https://www.youtube.com/watch?v=iin3Grr84ZU 

https://www.gotujeismakuje.pl/jak-jesc-paleczkami-instrukcja-i-ciekawostki/ 

 

Muszę się Wam przyznać, że kiedy pierwszy raz byłam w Chinach, przed każdą kolacją 

trenowałam jedzenie pałeczkami. Na cukierkach -  drażetkach i żelkach. Ale wierzcie mi, trening 

czyni Mistrza! 

 

 

Pałeczki dla początkujących  

(mam takie w szufladzie, dla wnucząt...) 

https://www.youtube.com/watch?v=iin3Grr84ZU
https://www.gotujeismakuje.pl/jak-jesc-paleczkami-instrukcja-i-ciekawostki/


Zdjęcia pochodzą z domowego archiwum... 

 

 

 

Kuchenne czary. Kot z kaszy. 

 

Na jednego kota:  

Ugotować porcję kaszy jęczmiennej. Albo kuskusu. Albo ryżu. Na talerzu uformować            

z ziaren głowę kota. Z plasterka wędliny wyciąć dwa krążki na pyszczek i dwa trójkąty        na uszy.  

Ułożyć pyszczek i uszy na kaszy. Z kawałka czarnej oliwki (rzodkiewki, rodzynki, pestki dyni...) 

zrobić pyszczek. Jedno jajko ugotowane na twardo przekroić wzdłuż na pół. Dwa plasterki ogórka 

ułożyć na połówkach jajek. Z ciemnych oliwek (rzodkiewek, papryki, ogórka...) wyciąć podłużne 



kocie źrenice. Ze szczypiorku zrobić wąsy, z kawałka czerwonego warzywa – języczek. I tak 

powstanie pyszczek kota – świetny i baaardzo zdrowy dodatek     do dania głównego. Wrażenia 

domowników – bezcenne!  

 

 

 

 

 

 

Pomysł pochodzi 

z książki „Nie do wiary w kuchni czary” wyd. Liwona. 

 

W nagrodę możesz teraz obejrzeć jeden odcinek „Przygód 

kota Filemona” https://www.dailymotion.com/video/x1kg7uj  

 

Zabawy ze sztuką 

 

Niestety, nie możemy teraz podróżować ani oglądać dzieł sztuki na żywo. Za to bardzo 

popularna stała się zabawa w przebieranki i tworzenie własnych interpretacji słynnych obrazów. Do 

tej zabawy zapraszają też słynne muzea i galerie. Wybierz jakieś dzieło sztuki  (z wirtualnego 

muzeum, Wikipedii, zasobów własnych lub internetowych). Utwórz własną, współczesną wersję 

tego dzieła. Zrób zdjęcie, możesz je umieścić na profilu  

https://www.facebook.com/pg/Getty-museum-141272465938089/community/?ref=page_internal  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-08/odtworz-dzielo-sztuki-na-kwarantannie-

muzeum-narodowe-zaprasza-do-zabawy/   

 

https://www.dailymotion.com/video/x1kg7uj
https://www.facebook.com/pg/Getty-museum-141272465938089/community/?ref=page_internal
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-08/odtworz-dzielo-sztuki-na-kwarantannie-muzeum-narodowe-zaprasza-do-zabawy/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-08/odtworz-dzielo-sztuki-na-kwarantannie-muzeum-narodowe-zaprasza-do-zabawy/


Jeśli umiesz, możesz też uwspółcześnić inne dzieła sztuki.  

Baw się, próbuj swoich sił. 

 

 

 

„Angora” nr 18(1559) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=903447163449651&set=p.903447163449651&type=3&

eid=ARA9Yp_YTePdsccqcoJC5MN7juaiTfJlus2zVfnNvpMe6T4EZ0C33fw3LuNG3kRhk6B60bW8b

DbSu7SR 

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/nie-mozna-isc-do-muzeum-wiec-muzeum-maja-w-domu-galeria/  

 

Miło tak wędrować po muzeach... bez kapci, pośpiechu i tłumów. Ciesz się dziełami sztuki. 

Pomyśl, czy Ci się podobają. Może też chcesz coś namalować? Baw się w malarza i artystę. Albo 

fotografa. Pamiętaj, że do odważnych świat należy.  

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  

https://britishmuseum.withgoogle.com/  

https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=903447163449651&set=p.903447163449651&type=3&eid=ARA9Yp_YTePdsccqcoJC5MN7juaiTfJlus2zVfnNvpMe6T4EZ0C33fw3LuNG3kRhk6B60bW8bDbSu7SR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=903447163449651&set=p.903447163449651&type=3&eid=ARA9Yp_YTePdsccqcoJC5MN7juaiTfJlus2zVfnNvpMe6T4EZ0C33fw3LuNG3kRhk6B60bW8bDbSu7SR
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=903447163449651&set=p.903447163449651&type=3&eid=ARA9Yp_YTePdsccqcoJC5MN7juaiTfJlus2zVfnNvpMe6T4EZ0C33fw3LuNG3kRhk6B60bW8bDbSu7SR
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/nie-mozna-isc-do-muzeum-wiec-muzeum-maja-w-domu-galeria/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc


https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html  

 

Pozdrawiam wszystkich Świetliczaków...   

p. Iwona 

 

 

 

 

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html

