
07 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 
Dziś dzień wszystkich pracowników służby zdrowia. A wiesz, jak ważni są to 
Ludzie w czasach pandemii i jak odpowiedzialną pracę wykonują.                              
Proponuję zabawę w lekarza kardiologa, tzn. 
specjalisty od chorób serca.    
 
Aby posłuchać, jak bije serce, proponuję 
zrobić stetoskop. 
 

JAK ZROBIĆ STETOSKOP? 
Co będzie potrzebne? 

• Elastyczna rurka (zwykły gumowy wąż, 
rurka – ok.50 cm) 

• Mały lejek                                                              https://pl.wikipedia.org/wiki/Stetoskop 
• Taśma klejąca 
• Balon średniej wielkości 

• Nożyce 

Co musisz zrobić? 

• Umieść mniejszy koniec lejka w jednym końcu elastycznej 
rurki. Wepchnij   lejek tak daleko, jak to 

możliwe,   do rury, aby zapewnić dokładne 
dopasowanie. 
 

• Przyklej lejek taśmą klejącą. 
• Nadmuchaj balon, aby go rozciągnąć. Wypuść 

powietrze, a następnie odetnij szyjkę balonu. 



• Pozostałą część balonu mocno naciągnij na otwarty koniec lejka, 
przyklejając go taśmą na miejscu. To tworzy błonę 
bębenkową dla twojego stetoskopu. Teraz jest gotowy do 
użycia. 
 
• Umieść końcówkę lejka stetoskopu na sercu, a 
końcówkę rurki przy uchu. 
• Możesz też użyć drugiego lejka, żeby zrobić 
„słuchawkę”. 

 

 

Zadania do wykonania: 

• Co słyszysz swoim stetoskopem? 
• Jak szybko bije Twoje serce? 
• Biegaj po domu lub biegnij w miejscu przez kilka minut i słuchaj 

ponownie. Słyszysz różnicę? 
• Czy Twoje serce bije szybciej lub wolniej niż serce dorosłego. Dlaczego? 
• Czy jest różnica w biciu Twojego serca w porównaniu z biciem serca 

innego dziecka w Twoim wieku? 
• Posłuchaj uważnie: czy słyszysz jeden lub dwa dźwięki w biciu serca? 

Powinieneś usłyszeć dwa: długi, niższy dźwięk i krótki, wyższy dźwięk. 
Dźwięki są wydawane przez różne zestawy zastawek, które wpuszczają i 
wypływają krwi z serca. 

• Spróbuj użyć stetoskopu, aby uważnie słuchać różnych dźwięków. Jak 
brzmi lodówka przez stetoskop? Spróbuj posłuchać serca zwierzaka lub 
mruczenia kota. 

 

 

 

 Tak wygląda zapis bicia serca zrobiony podczas badania ekg. 

 
Pomysł pochodzi ze strony: https://www.greelane.com/pl   

https://www.greelane.com/pl


Pacynka z rękawiczki 
 
 
 
Każdy z nas zgubił kiedyś rękawiczkę. Mamy tą świadomość, że już jej nie znajdziemy, ale 
jakoś szkoda nam wywalić samotną rękawiczkę. Czasami plącze się ona w szafie w 
przedpokoju, a czasem między skarpetkami. Niektórzy z nas mają takich samotnych 
rękawiczek więcej niż jedną sztukę. Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz podarować swojej 
rękawiczce "drugie życie" ;) 
 
Do wykonania tego zadania potrzebujesz: 
-rękawiczkę, 
-skrawki filcu, 
-plastikowe oczy, 
-klej na gorąco, 
-pomocy rodzica! 
 
 
1. Wytnij z kawałków filcu zęby, kolce, 
 uszy i co ci tylko przyjdzie do głowy. 
2. Przyklej do rękawiczki oczy i wszystkie 
 wycięte wcześniej elementy. 
3. Poczekaj, aż klej. 
4. Baw się w teatrzyk lub inną dowolną zabawę 
 ze swoim nowym przyjacielem. ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(źródło https://tipy.interia.pl/artykul_21224,jak-zrobic-pacynke-z-rekawiczki-na-

halloween.html ) 
 

 

 

 

 

 

https://tipy.interia.pl/artykul_21224,jak-zrobic-pacynke-z-rekawiczki-na-halloween.html
https://tipy.interia.pl/artykul_21224,jak-zrobic-pacynke-z-rekawiczki-na-halloween.html


Pająk z żarówki 
 
Postaw na recykling! Masz w domu stare, zużyte żarówki? 
Stwórz z nich pająka. ;)  
 
 
 
 
Do tego zadania potrzebujesz: 
- 4 kawałki drutu, 
- żarówka, 
- czarna farba w sprayu, 
- kombinerki, 
- pomocy rodzica! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Owiń jeden kawałek drutu wokół podstawy żarówki wokół podstawy żarówki, aż jego 
końce skrzyżują się. Powtórz tę czynność z pozostałymi czterema kawałkami drutu. 
2. Za pomocą kombinerek do zegnij odnóża pająka na kształt litery V. Zgięcia te stwórz mniej 
więcej w ich połowie. 
3. Następnie spryskaj pająki czarną farbą i .... 
4. Gotowe! Pająk musi tylko wyschnąć. 
 
 
 
 

UWAGA!!! 
Pająk ma być ozdobą, nie zabawką! Pamiętaj, że żarówką można się zranić, dlatego 

uważaj i wykonuj to zadanie tylko przy pomocy rodzica. 
 
 
 
 
 

 
(źródło: https://tipy.interia.pl/artykul_21217,jak-zrobic-pajaki-z-zarowek.html ) 

 

https://tipy.interia.pl/artykul_21217,jak-zrobic-pajaki-z-zarowek.html


Kalendarz pogody 
 

1. Wydrukuj tygodniowy kalendarz pogody. Jeśli nie posiadasz drukarki możesz samodzienie 
wykonać podobne ilustracje, naisy i tabelę! 

2. Wpisz do tabeli datę, wytnij i naklej nazwy dni tygodnia. 
3. Obserwuj  pogodę, sprawdź wysokość temperatury  i zaznacz dane  na tygodniowej planszy 

pogody w postaci obrazków.  
 

Życzę miłej zabawy!!  
 

PONIEDZIAŁEK  NIEDZIELA 

WTOREK ŚRODA 

SOBOTA CZWARTEK 

PIATEK  

 
 

Symbole pogody: 
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Brzozy- praca plastyczna 

 

Do wykonania pracy potrzebne będą:  

• taśma izolacyjna lub malarska 
• nożyczki 
• farby akwarele: odcienie zieleni i niebieska 
• farby plakatowe lub akrylowe: odcienie zieleni 
• pędzelki 
• czarna kredka 
• patyczki kosmetyczne 

Praca „Brzozy” krok po kroku: 

1. Naklejamy taśmę wzdłuż kartki tak, aby utworzyła pnie i konary drzew. 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/06/14f1-1.jpg


2. Malujemy kartkę akwarelami na zielono u dołu i niebiesko u góry, odkładamy do 
wyschnięcia. 

 

3. Delikatnie odklejamy taśmę. 

 

4. Czarną kredką rysujemy elementy kory drzew. 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/06/14f2.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/06/14f3-2.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/06/14f4-1.jpg


5. Nakładając odcienie zielonej farby na patyczki kosmetyczne, kropkujemy górną część 
pracy tak, aby powstała zielona korona drzew. 

 

6. Praca gotowa!  

 

 

 

 

 

Żródło:https://dzieciakiwdomu.pl/2016/06/brzozy-praca-plastyczna.html 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/06/14f5a.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/06/14fotorcreated2.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/06/brzozy-praca-plastyczna.html


Rybki – kukiełki z kolorowych łapek 

 

 

Do wykonania pracy potrzebne będą:  

• kolorowe łapki – wycięte z kolorowego papieru 
• słomka papierowa 
• oczy, można zrobić samemu (wyciąć dwa kółeczka- jedno białe większe, drugie czarne 

albo kupić w sklepie papierniczym tzw. kreatywne oczy 
• farba 
• serduszka wycięte z kolorowego papieru  
• drewniane szpatułki 
• nożyczki 
• klej na gorąco (jeśli będziesz z niego korzystać, konieczna jest pomoc osoby dorosłej!) 

lub Wikol 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f1-1.jpg


 

Rybki krok po kroku 

1. Odcinamy kawałek słomki i nacinamy go tak, aby uzyskać kształt półkola. 

 

2. Przy pomocy farby i słomki stemplujemy łapkę tak, aby powstały łuski rybki. 

      

                                       

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f2-1.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f3-1.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f4-1.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f5.jpg


 

3. Doklejamy oko i usta. 

 

 

4. Przyklejamy łapkę do drewnianej szpatułki. 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f7a.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f6-1.jpg
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/08/14f8-1.jpg


Prace techniczne w formie kukiełek stanowią zawsze element wspaniałej i pełnej wyobraźni 
zabawy.  A więc zabierajcie się do pracy  :  

Przygotowując  „rybkę”  możecie obrysować własne dłonie lub wyciąć szablon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło:https://dzieciakiwdomu.pl/2016/09/rybki-kukielki-z-piankowych-lapek-praca-
kreatywna-dla-dzieci.html 

 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2016/09/14hands2.png
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/09/rybki-kukielki-z-piankowych-lapek-praca-kreatywna-dla-dzieci.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/09/rybki-kukielki-z-piankowych-lapek-praca-kreatywna-dla-dzieci.html


„Zabawa w upuszczanie” 
 
 

Potrzebne będą: 

-słoik lub  plastikowy kubek, 

-klamerki lub kredki lub monety (mogą być inne małe przedmioty np. guziki, kamyczki, fasola), 

-krzesło, podnóżek plastikowy lub taboret. 

Połóż na ziemi pusty słoik lub plastikowy kubek. Stań na krześle, taborecie lub „podnóżku 
plastikowym” i z wysokości spróbuj trafić przygotowanymi przedmiotami do słoika. 

 

 

 

 
„Wojna na patyczki” 

 
 

Potrzebne będą: 

-patyczki do uszu, 

-słomki. 

Podzielcie się na drużyny, mogą być jednoosobowe. Usiądźcie naprzeciwko siebie  
w niewielkiej odległości.  Każdy otrzymuje słomkę i zapas patyczków do uszu. Gra polega na 
tym, by strzelać do siebie patyczkami. Patyczek wkładamy w słomkę i dmuchamy tak mocno 
by spadł po stronie przeciwnika. Po upływie określonego czasu sprawdźcie, po czyjej stronie 
jest mniej patyczków, to znaczy, że ta osoba wygrała.  

 

 

 

 

 

Udanej rozgrywki 😊😊 

 

 



 

Lilie wodne 3D – praca plastyczna 
 

Lilie wodne to praca plastyczna dla twórczych dzieci, które lubią trochę pomalować, 
powycinać i poprzyklejać. Wykonanie nie jest trudne, a efekt przestrzennej pracy bardzo 
ciekawy. Zobaczcie jak krok po korku wykonać podobną pracę. 

 

 Do wykonania pracy Lilie wodne 3D potrzebujesz: 
- kartkę z bloku technicznego A4, 
- różową bibułę może być w dwóch odcieniach.  
Opcjonalnie kwiaty Lili mogą też być z białej bibuły.  
- Do wykonania liści potrzebujesz kawałek zielonej bibuły, a do wykonania środka naszego 
kwiatu przyda się żółta bibuła. 
- Dodatkowo potrzebujesz 3 odcienie niebieskiej farby lub opcjonalnie dwa i kolor czarny, 
gąbeczkę do nakładania farby, nożyczki, klej. 
 
          Pierwszy etap naszej pracy to pomalowanie za pomocą gąbeczki całej kartki w 
odcieniach błękitu. Efekt końcowy będzie przypinał taflę wody. Maczamy gąbeczkę w 
wodzie, wyciskamy jej nadmiar, a następnie maczamy w farbie i stemplujemy w różnych 
miejscach kartki, aż uzyskamy efekt, który nas zadowolili. To bardzo przyjemny i relaksujący 
sposób malowania. 

Pomalowane kartki zostawiamy do wyschnięcia. Zabieramy się teraz za wycinanie 
płatków kwiatów. Płatki Lili przypominają podłużny, owalny kształt. Wytnij kilka większych 
płatków i kilka mniejszych. Możesz użyć różowej bibuły, opcjonalnie białej lub w dwóch 
odcieniach różu.  



My użyliśmy gładkiej ciemnoróżowej bibuły do kwiatów i ciemno zielonej 
marszczonej krepiny do liścia. Z zielonej bibuły wycinany dużego liści, który kształtem 
przypomina trochę zaokrąglone na dole serce, zobacz poniżej na zdjęciach. 
            Aby wykonać środek naszej Lili wycinamy długi pasek z żółtej bibuły o szerokości 
około 3 cm i długości około 20cm. Następnie nacinamy go co około 1 cm i skręcamy rurki, 
tak jak pokazałam na zdjęciu poniżej. W ten sposób zrobimy środek naszego kwiatu. 

Teraz najprzyjemniejszy etap końcowy i sklejanie elementów. Na początek wybierz na swojej 
wymalowanej tafli wody miejsce, gdzie chcesz przykleić liść. Następnie smarujemy liść 
klejem i przyklejamy pierwsze duże płatki naszej Lili. Aby uzyskać efekt 3D należy płatki w 
dolnej części zagiąć do środka, skleić i dopiero umocować do liścia. Pokazuję to na zdjęciu 
powyżej. Każdy kolejny płatek przyklejam w podobny sposób uzupełniając wolne 
przestrzenie. Dzięki temu płatki będą pięknie odstawać ku górze. 

            W środku wklejamy mniejsze płatki, a na końcu smarujemy środek Lili klejem i 
wklejamy nasze żółte pręciki. Praca jest już gotowa :) 

Żródło: https://mojedziecikreatywnie.pl 

 
Gniotek z żelatyny 

 
     Gniotek DIY z żelatyny to najnowsze odkrycie, galaretowaty gniotek z żelatyny to 
prawdziwy hit. 

 

       

https://mojedziecikreatywnie.pl/


Do wykonania żelowych gniotków potrzebujecie: 

 -Przezroczyste 
- kolorowe cekiny lub brokat,  
- żelatynę, 
- gorącą wodę (poproś o pomoc osobe dorosłą), 
- miseczkę z łyżeczkę w której wymieszacie wodę z żelatyną, 
- butelkę do przelania żelatyny oraz lejek. 

          Młodsze dzieci z pewnością będę potrzebowały do przygotowywaniu gniotka pomocy 
dorosłej osoby. Samo wykonanie trwa kilka minuta, a zabawa jest bardzo atrakcyjna zarówno 
dla dorosłych jak i dzieci. Na filmiku znajdziecie pełna instrukcje jak zrobić żelowego 
gniotka  https://www.youtube.com/watch?v=s6vlAaFeIK8&t=3s 

        Takie zabawy świetnie uczą, że można samodzielnie stworzyć coś z niczego. 
Kombinowanie i łączenie różnych mas oraz eksperymentowanie uczy otwartego myślenia. 
Sama zabawa gniotkiem to świetne ćwiczenie manualne, pozwala wyładować emocje i 
trenuje dłonie, a nawet rzucanie do celu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6vlAaFeIK8&t=3s

	Praca „Brzozy” krok po kroku:
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