Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
Drogie dzieci,
nauczyciele świetlicy przygotowali dla Was kolejny zestaw zabaw. Razem z nami możecie stworzyć
cudowne prace plastyczne, rozwiązać łamigłówki oraz poszerzyć widzę na temat teatru, przyrody, planet
oraz matematyki. Tym razem również nie zabraknie pomysłu na aktywność ruchową w domu, a także
wyjątkową zabawę w kuchni.

1. Na początek zapraszamy Was do kliknięcia w poniższe linki i wirtualną
wycieczkę do teatru, muzeum oraz planetarium.
Cykl opowieści Teatralne podróże
https://waw4free.pl/wydarzenie-72445-teatralnepodroze?fbclid=IwAR127VnODPVw0gQGo3TfHhIVG7W4ivxeIm5N2N4xemeXRmcJwjcXwkgl6O8
• czwartek, 11 czerwca, g. 9:30 „WYSPA KOSTIUMÓW” - czyli wszystko o kostiumach teatralnych
od pomysłu do wykonania
• czwartek, 25 czerwca, g. 9:30 „WYSPA PRZESZŁOŚCI „- czyli archiwum teatru na żywo

Kosmiczny pokaz w Planetarium
https://waw4free.pl/wydarzenie-73144-patrz-w-gwiazdy-pokazy-na-zywo-z-planetarium
• sobota, 06 czerwca 2020, godzina rozpoczęcia: 11:00

Warsztaty rodzinne – Muzeum POLIN online
•

https://waw4free.pl/wydarzenie-73124-warsztaty-rodzinne-muzeum-polin-online
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się online w soboty w godz. 11.00 – 12.00.
Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do czwartku na adres: grupy@polin.pl

2. Obrazki z dłoni
Zobacz poniższe zdjęcia i spróbuj wykonać podobne prace plastyczne na podstawie
szablonu odrysowanego z własnej dłoni.

3. Słoneczna plaża
Marzy Wam się słoneczna, piaszczysta plaża, z palmami i krystalicznie czystą wodą?
Przelejcie to marzenie na … talerz, taki papierowy. Użyjcie plasteliny, piasku,
kolorowego papieru i co jeszcze macie pod ręką.

Akwarium na talerzu
Papierowy talerz może Wam posłużyć również jako akwarium dla złotej rybki.
Można z nich stworzyć różnorodne stworzenia morskie.

4. Konkurs „DZIECIĘCY ŚWIAT MARZEŃ
Wiemy, że jesteście cudownymi twórcami i macie bardzo bogatą wyobraźnię. Wiosna
jest również porą roku, która nastraja nas optymistycznie i maluje świat pięknymi
kolorami. Podpatrzcie jakimi kolorami barwi świat wiosna i biorąc z niej przykład,
stwórzcie swoje arcydzieła. Niech to będzie fantastyczny świat Waszych marzeń.
Z Waszych prac chciałybyśmy utworzyć „Świetlicową galerię marzeń”.
Temat pracy to: ”MOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE”
Technika: dowolna
Termin przesyłania prac: 15.06.2020r.
Prosimy, aby prace przesyłane były na adres swietlica@psp20.opole.pl.

5. Kolorowe kwiaty - eksperyment
Do eksperymentu potrzebujemy:
•
wody zabarwionej barwnikami spożywczymi
•
nożyczek
•
kilku polnych kwiatów o białych płatkach
Do wazoników z zabarwioną wodą wkładamy kwiaty. Kilka łodyżek przecinamy na pół i
umieszczamy ich części w rożnych pojemnikach. Co dalej? Czekamy, aż eksperyment
nabierze mocy i otrzymamy kolorowe kwiaty.

Efekt pojawia się już po kilku godzinach. Im dłużej czekamy, tym kolor jest
intensywniejszy. A co z kwiatkami z przeciętymi łodygami? Czy widzicie jak zabarwione
są ich płatki?
Kilka słów mądrości, czyli dlaczego tak się dzieje? Rośliny potrzebują wody, która
poprzez maleńkie rurki w łodydze przenoszona jest do innych części kwiatów. Barwnik
razem z wodą przedostaje się do płatków i nadaje im kolor.
My wykorzystaliśmy tylko trzy podstawowe kolory, ale Wy możecie stworzyć cały
barwny bukiet rumianków a może piękne granatowe róże?
6. Zabawa ruchowa „Łapki hopki”
Zabawa ruchowa, która sprawdzi się zarówno w domu, jak i na podwórku. Wystarczy
narysować na kartkach wzory prawej ręki, lewej ręki, prawej stopy oraz lewej stopy.
Podstawowa wersja zabawy polega na rozłożeniu kartek w trzech rzędach, tak żeby
przeskakiwać z jednej trójki znaków na kolejną trójkę. Oczywiście uwzględniając przy
tym znaki. Jedna kończyna pozostaje zawsze w powietrzu. Układ kart z rysunkami
można modyfikować np. układając je w okręgu.

7. Poszukiwacze skarbów – scenariusz zabawy rodzinnej
Na początku każde z uczestników wybiera sobie jakiś pirackie imię: np. Robin Czarnobrody, Jim Odważny, Max
Litościwy.
Bawiąc się w zabawę ciepło-zimno musimy znaleźć ukryty gdzieś klucz. Poszukiwania są zabawniejsze, jeśli
uczestników jest kilkoro i wszyscy szukają naraz, a osoba podpowiadająca mówi ciepło-zimno śledząc ruchy tylko
jednej z nich, oczywiście nie mówiąc której. Co jakiś czas mówi zmieniam – wtedy zmienia obserwowaną osobę.
Gdy kluczyk zostanie znaleziony rozpoczynają się prawdziwe poszukiwania pirackiego skarbu.
Do kluczyka jest dołączona kartka ze wskazówką np:
Każdy kluczyk coś otwiera
Pędźcie więc do komputera
Znajdźcie tam pierwszą wskazówkę
I rozwiążcie łamigłówkę
Bo czeka na was zagadka
– łatwa rzecz dla dzieci stadka!
Gdy rozwiążecie układankę
Znajdziecie swoją niespodziankę…
Przy komputerze dzieci znajdują kopertę z pirackim znaczkiem, a w środku zagadkę:
Postaw na niej jedną nogę, a natychmiast rusza w drogę.
Biegniemy więc do hulajnogi, a tam następna koperta z kolejną zagadką i pierwszym elementem układanki
(kawałek obrazka, zdjęcia):
Można wtedy jechać na nim, kiedy kręci się nogami.
W bagażniku roweru znajdują następne elementy i oczywiście wskazówkę gdzie szukać dalej:
Gdy go odkręcę, umyję ręce.
Następnego elementu szukamy w umywalce. I tak dalej, i tak dalej. Zagadki wymyślamy w zależności od tego co
tam w domu się znajduje.
Jest oszklone i ma ramki,
wiszą w nim firanki (okno)
Cztery nogi, jeden blat,
gdyby nie on, gdzie byś jadł? (stół)
Jakie obuwie, do tego służy,
żeby nie zmoczyć nóg w kałuży? (kalosze)
Czasem zamiast kawałka układanki zamieszczamy zadanie
do wykonania, np:
1. Zbudujcie wspólnie z klocków zamek.
2. Razem wymyślcie jakiś piracki wierszyk/okrzyk
3. Narysujcie na wielkim arkuszu papieru statek piracki – rysują oczywiście wszyscy wspólnie.
Po wykonanym zadaniu dzieci dostają następną zagadkę-wskazówkę.
Gdy dzieci zbiorą już wszystkie elementy układanki, i ułożą pocięte zdjęcie – wyjdzie im miejsce
położenia skarbu. Może to być np. łóżko, szafa, pralka, wanna.
Skarb najlepiej włożyć do jakiejś skrzyni lub zwykłego pudełka kartonowego. Fajnie, jeśli uda się je tak
zamknąć by zaczepić na nim kłódkę, by dzieci mogły naprawdę ją otworzyć znalezionym wcześniej
kluczykiem. W skrzyni możemy schować poczęstunek na pirackie przyjęcie – paluszki, ciasteczka, różne
słodycze i jakieś drobiazgi np. kolorowanki pirackie, balony, naklejki, drobne upominki.
Zabawę można również przeprowadzić w ogrodzie.
Ahoj, Piraci!
Owocnych poszukiwań!

8. Inspiracje przyrodnicze – propozycje na dni wolne
Zachęcamy Was do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wybierając się na spacer
zaobserwujcie przyrodę wokół siebie, cudowne objawy panującej wiosny oraz
nadchodzącego lata.

Piękny biały łabędź pływa po
stawie – za wsią Malina
Czarno-biały bocian samotnik
z gracją chodzi powoli po zbożu
szukając pożywienia (pola przed
lasem w kierunku Suchego Boru)

W małym stawku o tej porze
roku jest mnóstwo kijanek,
które można delikatnie złapać
na rękę i zaraz wypuścić
– za wsią Malina

…

Wokół naszej szkoły bardzo się zazieleniło i zakwitły irysy

Zielona jaszczurka wygrzewa się
na słońcu przy małym stawku – za
wsią Malina

Czereśnie w ogródkach niedaleko szkoły zaczynają dojrzewać… a tak kwitły w kwietniu

9. Zakładka do książki
Zgodnie z instrukcją wykonaj wyjątkową zakładkę do książki.

10, Krzyżówka
Wpisz w okienka nazwy obrazków. Litery w zaznaczonych kratkach utworzą rozwiązanie
krzyżówki.

11.Kolorowanka
Pokoloruj obrazek zgodnie z instrukcją zamieszoną pod rysunkiem.

12. Kolorowanka według wzoru
Zgodnie z wzorem zamieszonym w lewym górnym rogu nadaj kolory poniższemu
rysunkowi.

13. Matematyczne puzzle

14. Zaszyfrowane hasło

15. Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej

DOMOWA LEMONIADA

