
Szanowni Państwo! 

Oto kilka propozycji na spędzenie czasu wolnego przez Wasze dzieci. 

W czasie, gdy świetlica szkolna jest zamknięta chcielibyśmy Wam 

zaproponować kilka gier i zabaw, które możecie wykorzystać w domu w czasie 

wolnym.  

Jest to wyłącznie propozycja dla chętnych dzieci, które chcą zrobić coś 

pożytecznego, potrenować umysł lub zrelaksować się robiąc pracę plastyczną. 

Mam nadzieję, że pomysły przypadną im do gustu 

 

 

1. Pierwsza  propozycja to wykonanie Wielkanocnej ozdoby: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_kQOQSm0E8 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_kQOQSm0E8


 

2. Zrobienie domowych żelków do kąpieli: 

 

SKŁADNIKI: 

– 150 ml żelu pod prysznic lub płynu do kąpieli – najlepiej białego, bo wtedy można barwić 

go 

na różne kolory barwnikami spożywczymi. 

– 100 ml gorącej wody 

– silikonowe foremki do pralinek lub lodu 

– paczuszka żelatyny spożywczej 

– łyżka soli 

– barwniki spożywcze 

 

WYKONANIE: do bardzo gorącej wody (nie musi być wrząca, wystarczy bardzo gorąca) 

dodajemy torebkę żelatyny  oraz sól i mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia. 

Teraz dodajemy żel pod prysznic i znowu mieszamy. Gdy masa jest gotowa można rozlewać 

ją 

na mniejsze porcje i do każdej z nich dodawać innego koloru barwnik spożywczy. 

Do silikonowych foremek do lodów lub pralinek nasypujemy i zalewamy kolorową masą. 

Gdy cała foremka jest już wypełniona wstawiamy ją na mniej więcej 2 godziny do lodówki. 

Potem delikatnie wyciągamy z foremek gotowe żelki do kąpieli. 

 

3. Gry planszowe - to kolejna propozycja. Każdy wybierze coś dla siebie. 

 

https://poki.pl/planszowe 

 

https://www.grarantanna.pl 

 

 

 

 

 

4. Zabawa rzuć i narysuj stworka: 

Aby zagrać w grę będziecie potrzebować: 

� Towarzystwa – czym więcej tym lepiej i potworniej 

� Czystej kartki papieru – po jednej na każdego gracza 

� Ołówka i kolorowych kredek – zestaw kredek może być jeden ale liczba ołówków już 

równa 

graczom 

� Planszy z galerii 

� Minimum jednej sześciennej kostki a najlepiej po jednej na gracza 

Celem gry jest narysowanie potwora zgodnie z matrycą na planszy. Gra toczy się przez kilka 

rund. W każdej rundzie należy rysować inną część ciała. Zaczynamy od tułowia, później będą 

ręce i 

nogi, następnie oczy, usta i na końcu włosy. 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. 

https://poki.pl/planszowe


 

 
 Tutorial: Paper frog that jumps high and far � 

Opracowali: Sadziak Przemysław, Małgorzata Kos 

https://youtu.be/ChrVW4ruOPQ?fbclid=IwAR1SlfqL7X03pMnb3NCB7iADNM6_0yW3cC2JbtrR9wekhC92-V4NcokI2X0
https://youtu.be/ChrVW4ruOPQ?fbclid=IwAR1SlfqL7X03pMnb3NCB7iADNM6_0yW3cC2JbtrR9wekhC92-V4NcokI2X0
https://youtu.be/ChrVW4ruOPQ?fbclid=IwAR1SlfqL7X03pMnb3NCB7iADNM6_0yW3cC2JbtrR9wekhC92-V4NcokI2X0
https://youtu.be/ChrVW4ruOPQ?fbclid=IwAR1SlfqL7X03pMnb3NCB7iADNM6_0yW3cC2JbtrR9wekhC92-V4NcokI2X0
https://youtu.be/ChrVW4ruOPQ?fbclid=IwAR1SlfqL7X03pMnb3NCB7iADNM6_0yW3cC2JbtrR9wekhC92-V4NcokI2X0

