
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. Stwórz kota. 

Do zabawy potrzebna będzie: 

- kostka do gry, kartka papieru, ołówek/kredki.  

Celem gry jest narysowanie kota zgodnie z matrycą na planszy. Gra toczy się przez kilka rund. W każdej 

rundzie należy rysować inną część ciała. Zaczynamy od głowy, następnie ozdobne łatki na pyszczku, 

kolejno usta z wąsami, potem oczy, później będzie tułów i na końcu kolorujemy naszego kota. Kształt 

poszczególnych części ciała będzie zależeć od rzutu kostką. Ile oczek wypadnie taki kształt 

odpowiedniej części ciała powinien być narysowany. Kształt powinien być w miarę zgodny z matrycą 

ale nie jest to warunek konieczny. Wszak to tylko dobra zabawa. 

 



 

 

2. Bociania rodzina. 

 

Z płatków kosmetycznych można zrobić wiele rzeczy. Przyszła do nas wiosna więc nadszedł i czas 

na bociany.  

 

Potrzebne będą: 

– kolorowy karton (żeby białe płatki były na nim widoczne) 

– płatki kosmetyczne 

– czerwona mulina/włóczka 

– nożyczki 

– klej 

– paski papieru – najlepiej z niszczarki lub z wypełnień paczek, ale mogą to być również 

pogniecione paski pociętego papieru 

– czarny flamaster 

 

Wykonanie: 

Głowa bociana powinna być mniejsza od brzuszka, zatem z 3 płatków wycinamy mniejsze kółko. To 

co nam zostaje przyda się na szyję bociana. 

Układamy bociany na kartce. Wycięte kółko to głowa, skrawki z niego to szyja, a pełny płatek to 

brzuch. Musimy jeszcze dorobić skrzydła. U dużego bociana powstało ono z płatka złożonego na 

pół, a u mniejszych z przeciętego w połowie. Wszystkie elementy przyklejamy na kartkę. Kawałki 

czerwonej muliny przyklejamy jako dziób i nogi. Czarnym markerem dorysowujemy oczy i barwimy 

końcówki skrzydeł. Paski papieru uformują nam gniazdo, w którym przebywa bociania rodzina. 

Poniżej przedstawiam poszczególne etapy wykonania pracy.  

 

 

 



  

 

 

 

3. Uciekający pieprz 

 

Jak wiemy mycie rąk oraz dbanie o higienę jest bardzo ważne. Czasami zastanawiamy się jak 

wytłumaczyć naszemu dziecku dlaczego tak jest i jak działa mydło, którego do tego celu używamy.  

Dlatego zachęcam do przeprowadzenia poniższego eksperymentu.  

 

Do wykonania potrzebujemy: 

- miski/głębokiego talerza, 

- pieprzu, 

- mydła/płynu do naczyń, 

- małego pojemnika, 

- wody 

 

Wykonanie: 

Do miski/głębokiego talerza nalewamy wody (nie ma znaczenia ile). Do drugiego pojemnika 

nalewamy na dnie wody i dodajemy mydła/płynu do naczyń (tyle samo ile wody) i mieszamy do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Do miski/talerza z wodą wsypujemy pieprz (starając się zrobić to 

w miarę równomiernie). Następnie należy zamoczyć palec w płynie z wodą i delikatnie przyłożyć go 

do powierzchni z pieprzem na środku. Jak widać pieprz "uciekł" na boki :-) 

Tak w łatwy i przyjemny sposób łączymy zabawę z nauką. 

 

 

Życzę udanej zabawy!  

Pozdrawiam Bożena Sobczak  
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