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Kochane Dzieci zbliża się Wasze święto - DZIEŃ DZIECKA
Żyjcie tak aby każdy kolejny dzień był wspaniały i niesamowity.
Wypełniajcie każdą chwilę tak aby potem wspominać ją z radością.
Żyjcie najpiękniej jak umiecie.
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym prawie na całym świecie. Został
ustanowiony w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z prawami dziecka. Nie ma
jednoznacznych informacji od kiedy obchodzimy ten dzień. W chińskim kalendarzu wzmianki
o tym dniu są już od 1926 roku, w Japonii uroczystość ta ma swoje tradycje od 1948 roku a w
Stanach Zjednoczonych od 1952 roku.
W Polsce i innych państwach bloku wschodniego Dzień Dziecka obchodzony jest od lat
pięćdziesiątych zawsze 1 czerwca. Natomiast we Francji i Włoszech świętuje się go 6 stycznia
w Japonii-5 maja a w Turcji-23 kwietnia. Obchody Dnia Dziecka połączone są często z ważną
datą w historii danego kraju.
Dzień Dziecka, który obchodzimy w Polsce jest niezwykle ważnym i potrzebnym świętem.
To “Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się
urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” - tak mówił św. Jan Paweł II.
W tym dniu dzieci otrzymują prezenty i spotykają się na różnych imprezach i festynach.
1. Galeria Dziecięcych Uśmiechów
Uśmiech Dziecka jest najważniejszy!! - Nawiązując do tych słów pokażcie nam Wasze
dziecięce uśmiechy w formie zdjęcia, rysunku lub napiszcie coś co jest związane po
prostu z uśmiechem dziecka ( wierszyk, zabawna historyjka itp.) Razem stworzymy
świetlicową Galerię Dziecięcych Uśmiechów. Swoje propozycje przesyłajcie na adres
swietlica@psp20.pl.
Termin przesyłania prac: piątek 5.06.2020 r
2. Wąż wyrazowy
Do zabawy będą potrzebne: kartka i długopis
Jak się bawić?
Pierwszy z graczy zapisuje na kartce dowolne słowo. Kolejny dopisuje drugie słowo,
które musi zaczynać się na ostatnią literę słowa pierwszego. Następny gracz (lub znowu
pierwszy) dopisuje następne słowo, rozpoczynające się na ostatnią literę słowa
poprzedniego. I tak na przemian - tworzymy w ten sposób na kartce węża ze słów.
Słowa nie mogą się powtarzać. Przykład: nożyczki - igła - ananas - ser - róża itd.

3. Ciekawe propozycje na Dzień Dziecka.
Zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych. Zobaczcie, że bez
wychodzenia z domu można zwiedzić zoo, muzeum, a nawet zobaczyć ciekawy spektakl
teatralny. Razem z nami możecie wyruszyć w wirtualną podróż pociągiem po całym
świecie i wziąć udział w bajkowym koncercie oraz podróży po parkach narodowych
w USA.
Spektakl Piotruś Pan
https://miastodzieci.pl/wydarzenia/spektakl-piotrus-pan-premiera-online-na-dzien-dziecka-z-muzeumpolin/?fbclid=IwAR1Sl-FEN2F7fSGW4Y38lUH1sc_Z856QGm_RjsfuBJlwiVTd3647ZaKTB-k

Dzień Dziecka w Królestwie króla Maciusia z Muzeum POLIN - gra
https://miastodzieci.pl/wydarzenia/dzien-dziecka-w-krolestwie-krola-maciusia-z-muzeum-polin/

Dzień Dziecka online - koncert "W zaczarowanym świecie bajek"
https://waw4free.pl/wydarzenie-73141-dzien-dziecka-online-koncert-w-zaczarowanym-swiecie-bajek

Data: poniedziałek, 01 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Odwiedziny w ZOO na całym świecie
https://miastodzieci.pl/czytelnia/odkryj-fascynujacy-swiat-zwierzat-wirtualne-spacery-po-ogrodachzoologicznych/?fbclid=IwAR06MX7Vyc6Xsbj3R5UmzgBaxv_AjjX2X_5DCiul1I6KZEpgqhocsNUCDZ0

Wirtualne przejażdżki pociągami na całym świecie
https://miastodzieci.pl/czytelnia/wirtualne-przejazdzki-pociagami-z-calego-swiata/?fbclid=IwAR1SlFEN2F7fSGW4Y38lUH1sc_Z856QGm_RjsfuBJlwiVTd3647ZaKTB-k

Spacer po Parkach Narodowych USA
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/

4. Sportowe kalambury
Zagraj z domownikami w sportowe kalambury. Przygotujcie karteczki, na których
zapiszecie nazwy dyscyplin sportowych. Karteczki możecie złożyć w pół i wrzucić
np. do miseczki. Każdy z uczestników kolejno losuje jedną dyscyplinę i musi ją
zaprezentować bez użycia mowy, tylko za pomocą pokazu. Pozostali zawodnicy muszą
nazwać prezentowaną dyscyplinę. Za prawidłową odpowiedź przyznajemy punkt i
zmieniamy osobę prezentującą.

5. Krzyżówka wiedzy.
Spróbuj rozwiązać krzyżówkę, sprawdź jakie hasło powstało w niebieskiej kolumnie.

6. Kwitnące drzewo
Stwórz ciekawą pracę plastyczną. Odrysuj swoją dłoń na kartce, zgodnie z wzorem
zamieszczonym poniżej, stwórz z niej pień drzewa. Aby wiosenne drzewo było
„kwitnące” należy je przyozdobić kolorowymi kwiatami. Technika wykonania dowolna;
stemplowanie paluszkiem,korkiem itp.., wyklejanie bibułką, plasteliną, malowanie
farbami, rysowanie kredkami kwiatów i liści. Zgodnie ze swoją inwencją stwórz
cudowne dzieło.

7. Wiosenna kartka z kolorowych kółeczek
Pamiętacie kolorowe papierowe łańcuchy na choinkę? Podobnym sposobem zrobiliśmy
tę właśnie kartkę. Z krótkich paseczków zrobiliśmy kółeczka które następnie
przykleiliśmy na kartce w coś na kształt kwiatostanów. Do tego wystarczy z zielonego
papieru wyciąć i przykleić gałązkę oraz listki.

8. Mój własny domowy ogródek
Wiosna to czas porządków w ogrodzie. Tym, którzy ogrodu nie posiadają, proponujemy
wesoły ogródek w domu. Nie trzeba wydawać pieniędzy na doniczki. Zobaczcie, jak
można do tego wykorzystać zużyte butelki! To zarazem ekologia i świetna zabawa.

9. Rowerek Michałka
Zapoznaj się z legendą zamieszoną z prawej strony i spróbuj prawidłowo przeczytać
historyjkę o rowerku Michałka.

10. Dodawanie paluszków
Policz palce wskazane na każdej dłoni i wykonaj działania.

11. Policz z nami…
Policz przedmioty i zaznacz kółeczkiem odpowiednią cyfrę

12. Zabawa sylabami
Narysuj w okienkach tyle kółek, ile sylab ma dany wyraz. Powtórz nazwy obrazków i
pokoloruj je.

13. Dzbanki
Ponumeruj dzbanki od najmniejszego do największego (od do 7). Wpisz liczby w kółka
obok dzbanków.

14. Kolorowe słodycze
Wykonaj zadania według polecenia.
A) Połącz lizaka z cukierkiem w tym samym kolorze

B) Zaznacz lody zgodnie z instrukcją

C) Odkoduj cukierkowe hasło

D) Ponumeruj balony zgodnie z kolejnością kokardek (parę tworzą balon i
kokardka w tym samym kolorze)

E) Narysuj swój wymarzony prezent na Dzień Dziecka

15. Dziecięce przyjemności
Sprawdź jaką zabawkę dostało w prezencie każde dziecko.

16. Zakładka do książki
Stwórz własną zakładkę do książki zgodnie z instrukcją na obrazkach.
Potrzebne będą:
- kartka papieru o wymiarach 16cm x 16 cm
- ozdoby – dowolne elementy
- klej

17. Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej

