
 

 

 

Szanowni Państwo , Nasze Kochane Dzieci o to nasze kolejne propozycje dla Was.  

Wszystko będzie dobrze - #zostańwdomu  

https://www.youtube.com/watch?v=uCA6dbG1K80  

  

   Na początku chcielibyśmy sprawdzić Waszą wiedzę  po przez Quiz Wielkanocny.        

https://www.fyrebox.com/play/quiz-2-kwietnia2020_O27mrq3gB?fbclid=IwAR0wTwdD3gQqkvDNHOxxMvn-

X9sWd9bQev8jGIW_BvM3hXPpA5XbrzCy6U   

  

Zagadki Wiosenne i Wielkanocne           do wspólnej zabawy z rodzeństwem lub rodzicami.  

file:///C:/Users/HP/Desktop/Zagadki%20Wielkanocne.pdf  

 

Wielkanocne karty pracy, hmm.. ciekawe czy wiecie co powinno znaleźć się w Wielkanocnym koszyczku ?    

   

file:///C:/Users/HP/Desktop/Świetlica/Wielkanocne%20karty%20pracy%202.pdf  

  

Nie zapominajmy o aktywności ruchowej   !       

  

   Mimo tak wielu ograniczeń ,znaleźliśmy jeszcze dla Was inne rozwiązania o to kilka naszych propozycji  :  

  

    • Podłoga to lawa – wystarczy wypowiedzieć to hasło i dzieciaki na pewno będą wiedziały, co mają robić. Ich 

zadaniem jest jak najszybciej uchronić się przed lawą np. wskoczyć na kanapę. Zabawa jest o tyle ciekawa, że można 

zmieniać hasło „Krzesło to lawa” itd. oraz można zaskakiwać swoją pociechę mówiąc to hasło nagle, bez zapowiedzi. 

Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo!  

• Ruletka – wytnij koło i podziel je na 12 części pisząc na każdej z nich zadania (wymienione niżej). Stwórz 

wskazówkę i przyczep ją tak, aby koło miało możliwość kręcenia się lub ewentualnie zagrajcie w butelkę         

https://www.youtube.com/watch?v=uCA6dbG1K80
https://www.fyrebox.com/play/quiz-2-kwietnia2020_O27mrq3gB?fbclid=IwAR0wTwdD3gQqkvDNHOxxMvn-X9sWd9bQev8jGIW_BvM3hXPpA5XbrzCy6U
https://www.fyrebox.com/play/quiz-2-kwietnia2020_O27mrq3gB?fbclid=IwAR0wTwdD3gQqkvDNHOxxMvn-X9sWd9bQev8jGIW_BvM3hXPpA5XbrzCy6U
file:///C:/Users/HP/Desktop/Zagadki%20Wielkanocne.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/Świetlica/Wielkanocne%20karty%20pracy%202.pdf


  

 

    o Przykładowe zadania: 

 ✓ w 10 sekund wykonaj 8 pajacyków,  

✓ skacząc jednonóż przynieś przedmiot w kolorze żółtym, 

 ✓ wykonaj podpór przodem na przedramionach i stopach (napnij pośladki, brzuch, kark+plecy) wytrzymaj 20 

sekund,  

✓ wymyśl układ taneczny i naucz go domowników, 

✓ wykonaj 3 przysiady, 2 podskoki i 3 krążenia ramion w przód, 

 ✓ na czworakach pokonaj dystans 3 metrów z poduszką na plecach tak, aby nie spadła,  

✓ wykonaj jak najwięcej pajacyków w ciągu 10 sekund rywalizując z rodzicem lub rodzeństwem,  

✓ wykonaj 10 brzuszków,  

✓ wykonaj 10 razy unoszenie tułowia i nóg w leżeniu przodem,  

✓ wykonaj bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan – 20 sekund, 

 ✓ przejdź się po domu z książką na głowie tak, aby nie spadła,  

✓ wykonaj 20 skrętów tułowia stojąc.   

  

• Powtórz mój ruch – zabawę zaczyna rodzic tak, aby dziecko zrozumiało o co chodzi. Zabawa polega na tym, że 

rodzic pokazuje dany ruch (na początku krótkie sekwencje, z czasem coraz dłuższe), a po jego prezentacji dziecko je 

powtarza. Następnie można to zrobić w formie „bitwy” na ruchy – raz jedna osoba pokazuje, a raz druga. 

Powtarzamy, aż do pierwszej pomyłki, później zmiana ról.  

  

Piosenki wielkanocne – śpiewamy i tańczymy! 

• Pisanki, kraszanki: https://youtu.be/qKY9oeELKn4  

• Znaki Wielkanocy: https://youtu.be/OCmZrAz3t-U  

• Hopla, hopla: https://youtu.be/t-jVEPrPR9c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qKY9oeELKn4
https://youtu.be/OCmZrAz3t-U
https://youtu.be/t-jVEPrPR9c


 

 

 

 

 

 Jak wykonać wielkanocnego zajączka na 12 sposobów:   

 

 

  

Instrukcje wykonania zajączków znajdują się w linku:  

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html  

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html


 

 

Udanej zabawy        Wychowawcy świetlicy       


