
Szanowni Państwo! 

Oto kilka propozycji ze świetlicy dla spędzania czasu wolnego przez Wasze dzieci. Mam nadzieję, 

że pomysły przypadną do gustu zarówno maluchom jak i trochę starszym dzieciom.  

 

1. Zakładka do książki z frędzlem 

23 kwietnia przypada największe święto czytelników obchodzone na całym świecie -  Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich. Jest to doskonały moment, aby zacząć przygodę z czytaniem. Chcąc zachęcić 

Was do rozpoczęcia wędrówki z czytelnictwem przygotowałam małą pomoc. Będzie nią kolorowa zakładka 

do książki własnego wykonania. Zaczynamy!  

Potrzebne nam będzie: 

- zakładka do książki (poniżej znajdziecie wzory do druku!), 

- nożyczki, 

- włóczka w wybranym kolorze. 

Wykonanie: 

1. Zaczynamy od wykonania frędzla. Wybraną włóczkę owijamy wokół kawałka tektury lub między 

palcami. Szerokość tektury będzie wyznaczała długość waszego frędzla. 

2. Przeciągamy kawałek włóczki przez zawiniętą wcześniej włóczkę i mocno zawiązujemy. 

3. Dół zapętlonej włóczki przecinamy tworząc frędzel. 

4. Kawałkiem włóczki związujemy frędzel w 1/4 jego długości, aby lepiej się formował. 

5. Jeszcze kilka cięć nożyczkami, aby wyrównać frędzel i gotowe. 

6. Teraz będzie nam potrzebna zakładka – możecie użyć takiej, którą najbardziej lubicie, stworzyć swoją 

własną (np. oklejając kawałek tektury ładnym papierem) lub wydrukować jedną ze wzoru (poniżej 

znajdziecie zakładki do druku). 

Na końcu zakładki robimy dziurkę, przeplatamy przez nią frędzel i mocno zawiązujemy. I nasza nowa 

zakładka gotowa! 

https://origamifrog.pl/wp-content/uploads/2018/11/druk-zakladka-rozdzial.pdf 

https://origamifrog.pl/wp-content/uploads/2018/11/druk-zakladka-liscie.pdf 

https://origamifrog.pl/wp-content/uploads/2018/11/druk-zakladka-wzor.pdf 

https://origamifrog.pl/wp-content/uploads/2018/11/druk-zakladka-rozdzial.pdf
https://origamifrog.pl/wp-content/uploads/2018/11/druk-zakladka-liscie.pdf
https://origamifrog.pl/wp-content/uploads/2018/11/druk-zakladka-wzor.pdf


 

Zdjęcia są jedynie przykładem.  

 

2. Cukierkowa tęcza  

Do zrobienia tęczy potrzebne nam będą: 

- 1 opakowanie kolorowych cukierków (typu Skittles) 

- ciepła woda 

- biały talerzyk 

Wykonanie: 

Na talerzyku ułóżcie koło z cukierków, tak by obok siebie były różne kolory. Wlejcie na środek 

talerzyka ciepłą wodę – tak by dotarła do cukierków - i obserwujcie, jak talerzyk powoli zamienia się w 

tęczę. Efekt tej kreatywnej zabawy jest zachwycający! 

 



3. Zabawy ruchowe 

Wyścig żółwi 

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a dzieciaki lubią ją powtarzać i bić swoje rekordy. Nazwa 

może bardziej Wam się skojarzyć z grą planszową, ale tym razem to nie to! Pamiętacie ze szkolnych 

zajęć gimnastycznych woreczki z grochem? Będziecie ich potrzebowali! Bardzo łatwo je uszyć, ale 

jeśli jednak z igłą i nitką Wam nie po drodze, wsypcie groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. A 

teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy 

tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się 

na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw 

dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa 

może trwać naprawdę długo. 

 

Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi 

od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie 

przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? 

Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po 

nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny poziom do przejścia w grze. 

 

 

Jeżeli korzystają Państwo wraz z dziećmi z zabaw przygotowanych przeze mnie, zachęcam bardzo do 

wysyłania zdjęć na mail: bozena.sobczak212@gmail.com.  

Udanej zabawy!  

Pozdrawiam serdecznie.  

 

Bożena Sobczak 

Wychowawca świetlicy 

 

mailto:bozena.sobczak212@gmail.com

