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Drogie Dzieci ! 

Nauczyciele świetlicy przygotowali dla Was kilka propozycji na spędzanie czasu 
wolnego w domu. Spośród wielu gier i zabaw ruchowych oraz plastycznych 
wybierzcie coś dla siebie, nie traćcie czasu i spróbujcie – gwarantowana ŚWIETNA 
ZABAWA ! 

 

1. Wielkanocne prace plastyczne.  

 

a) W związku z tym, że Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a 
kolorowanki i wyklejanki to jedna z Waszych ulubionych form spędzania 
czasu – zachęcamy do wykonania prac plastycznych. Na końcu 
dokumentu znajdują się wzory pisanek, wydrukujcie i dowolną techniką 
stwórzcie kolorową pisankę. Proponujemy wyklejanie kulkami z 

kolorowej bibuły lub wydzieranymi kawałkami papieru. Swoje prace 
zachowajcie - przyozdobią Wasz pokój na święta. 

b) Drugą propozycją pracy plastycznej jest wykonanie wielkanocnej pisanki 
kolorowymi kredkami lub flamastrami. Wystarczy, że wydrukujcie wzór 
(załączony na końcu dokumentu) i dokładnie połączycie 
kropeczki…użyjcie całej gamy kolorów, a zobaczycie, że powstanie 
naprawdę piękna pisanka. 

 

 

2. Stwórz własną grę. 
 

Każdy z Was grał w wiele gier planszowych…a co powiecie na wykonanie 
własnej planszówki. Wystarczą pionki oraz kostka do gry. Planszę stwórz sam 
na kartce papieru lub tekturce. Gra może polegać na wyścigu pionków 
zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek na kostce. Dodatkowo każde z 
narysowanych pól może określać zadania do wykonania dla każdego z 
graczy.  Zadania mogą być naprawdę różne: wyrecytować wiersz, zrobić 5 
przysiadów, wyrzucić jeszcze raz kostkę, zaśpiewać piosenkę itp. Listę zadań 
spisz na osobnej kartce i tak powstanie instrukcja do Twojej autorskiej gry 

planszowej, w którą możesz zagrać w domu z bratem, siostrą, rodzicami czy 
dziadkami. Powodzenia ! 

 

http://psp20.opole.pl/


 

3. Prosty, szybki eksperyment z odrobiną magii, czyli jak ożywić 
namalowanego ludzika. 

 

Czego potrzebujesz by ożywić markerowego ludzika? 

-białego porcelanowego talerza 

- markerów suchościeralnych, czyli takich, które można zetrzeć gąbką 

-wody 

Instrukcja wykonania: 

-namaluj na talerzu ludzika 

-delikatnie nalej wody do talerza 

-obserwuj jak Twój ludzik odkleja się i tańczy 

 

Załączamy link z filmem instruktażowym: https://youtu.be/xCB3vc1u6CA. 

 

 

4. Animacje poklatkowe 

 

Pobawcie się w fotografów. Układajcie przedmioty czy zabawki tak, aby robić 
im zdjęcia w różnych konfiguracjach np. przesunięte o kilka centymetrów. 
Gdy szybko przewiniesz zdjęcia na aparacie czy laptopie, zobaczysz, że udało 
Wam się stworzyć krótką animację. W ten sposób możecie zostać domowymi 
reżyserami. 
 

5. Domowe kręgle 

 

Co powiesz na domowe kręgle? Niech kulą będzie miękka piłka, a kręglami 
butelki po wodzie mineralnej lub papierowe kubeczków. Znajdź w swoim 
pokoju trochę miejsca, ustaw kręgle w dowolnej konfiguracji i ćwicz swoją 
celność.  
 

6. Miasto z kartonów 

 

Jeśli masz w domu zalegające kartony, przydadzą Ci się jeszcze flamastry i 
szeroka taśma. Zbudujcie kartonowe miasto, bazę, zamek, statek piratów, a 
może nawet rakietę kosmiczną? Dajcie się ponieść wyobraźni niezależnie od 
ilości kartonów! 

  

https://youtu.be/xCB3vc1u6CA
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