
 Jak spędzić czas z dziećmi?- zdalne zajęcia świetlicowe 

 

Proponujemy dla całej rodziny zajęcia różnego typu od 23 marca do 31 marca 

 

1. Zabawy towarzyskie, w które dzieci na świetlicy chętnie się bawiły. Na pewno wytłumaczą 

rodzicom zasady. A nawet może wspólnie je ulepszycie? 

• Kalambury 

Zabawa polega na odgadywaniu haseł za pomocą gestów lub rysunków. Można się przy niej 

świetnie bawić. 

• Państwa-Miasta 

Wszyscy znamy tę zabawę. Wystarczy kartka i długopis.  Kategorie można ustalić wspólnie, 

w zależności od np. wieku dzieci, ich zainteresowań. 

 

 

2. Rozrywki umysłowe 

• Polecamy wiosenne zadania na stronie 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/krzyzowki-dla-dzieci/ 

Wystarczy wejść na strunę, wydrukować  labirynt, krzyżówkę itp. i do zabawy. 

• Jeśli jednak nie macie drukarki w domu, proponujemy poszukać w szafach, biurkach, 

 a może na strychu gier planszowych. Zachęcamy do wspólnej zabawy. 

 

3. Zabawy ruchowe 

• Podłoga to lawa 

Zabawa ruchowa, ulubiona wśród "świetliczaków". „Podłoga parzy!“, „ziemia to lawa!“, „nie 

można dotknąć podłogi!“ – jakimś magicznym sposobem dzieci odruchowo chcą się bawić w 

tę grę. Lawa, kolce, żrący kwas – cokolwiek wylało się na podłogę w fantastycznej opowieści 

dzieci, nie można tego dotknąć. Dlatego trzeba skakać z fotela na fotel, z pniaka na pniak, z opony 

na oponę, byle tylko nie stracić równowagi i nie spaść w ramiona śmierci. 

 

• Polecamy ćwiczenia na YouTube -  Fitty Kid. Włączcie i pobawcie się. 

 

4. Zajęcia plastyczne 

Niepostrzeżenie przyszła wiosna. Proponujemy wykonać portret Wiosny. Technika i przybory 

dowolne, w zależności od tego, co jest w domu.  Liczymy na Waszą kreatywność. Po powrocie do 

szkoły zrobimy gazetkę z tych prac. 

Polecamy również kolorowanki online:   https://www.kolorowankionline.net/ 

 

5. Zbliżają  się Święta Wielkanocne. Mieliśmy w planie sianie rzeżuchy. Teraz musicie to zrobić w 

domu. Możemy do tego wykorzystać dowolny mały pojemnik. Może być np kubeczek po jogurcie, 

który potem można ozdobić dowolną techniką. Do kubeczka dajemy trochę waty, sypiemy nasiona i 

przykrywamy gazą. Zamiast waty możemy wsypać też ziemię. Pamiętajcie o podlewaniu! 

 

6. Z matematyką za Pan brat 

A teraz nauka matematyki przez zabawę. Wejdźcie na https://www.matzoo.pl/ 

Wybierzcie klasę  oraz dział, który chcecie wspólnie przećwiczyć i do pracy! 

 

7. Na koniec proponujemy stronę  https://vod.tvp.pl/ Tam znajdziecie bajki i seriale dla dzieci. 
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