


KOCHANI  ! 

 

Przed nami trudny okres. Przyszło nam się zmierzyć z nową rzeczywistością. 

Wszystkim  życzymy dużo zdrowia, spokoju i optymizmu.  

Dołożymy wszelkich starań, by być z Wami w stałym kontakcie. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Przez najbliższe tygodnie będziemy 

proponowali   wiele ciekawych zabaw i pomysłów na twórcze spędzanie czasu .  

Z pozdrowieniami Wychowawcy   Świetlicy  Szkolnej  



 
 Słoik na nudę to nic innego jak kilka 

pomysłów na wspólne spędzanie czasu 
zapisanych na kartkach i wrzuconych  
do słoika. Kiedy dopada Was nuda, to 
wylosujcie jedną kartkę i do dzieła!!! 
 

 Oto nasze propozycje: 
 
 ZAGRAJMY W PLANSZÓWKĘ 
 UPIECZMY BABECZKI/MUFFINKI 
 ZRÓBMY SKARPETKOWY TEATRZYK 
 NAPISZMY BAJKĘ 
 POBAWMY SIĘ W CHOWANEGO 
 ZRÓBMY DIY czyli Zrób to sam (np. 

pudełko różności, gdzie mamy różne 
guziki, kryształki, sznurki, tasiemki, 
kolorowe papiery, naklejki, koraliki. 
Wystawiam takie pudełko na stół, do 
tego klej, taśma klejąca, nożyczki, jakaś 
kartka, albo plastikowy kubek. Coś co 
Wam tylko do głowy przyjdzie w celu np. 
ozdobienia.) 



 Przepyszna rzeżucha posiana w 
skorupkach od jajek– rozweseli 
każde śniadanie- zwłaszcza, jeśli 
będzie można samodzielnie 
przystrzyc jej fryzurkę! Polecamy jako 
smaczną i zdrową, wiosenną lub 
wielkanocną ozdobę stołu!! 
 

 Materiały i przybory: 

 

 skorupki od jajek 

 kartonowe opakowanie po jajkach 

 nożyczki 

 wata 

 nasiona rzeżuchy 

 woda 

 czarny marker 
 



 1. Z opakowania po jajkach wycinamy 
krążki jako podstawki do trzymania 
skorupek jajek. 
 

 2. Do skorupek jajek wkładamy watkę, 
nasączamy ją wodą a następnie 
siejemy rzeżuchę. Pamiętamy aby 
codziennie ją podlewać! 

 
 3. Przed podaniem rzeżuchy na stół 

rysujemy na skorupkach jajek 
śmieszne minki. Na wyrośnięcie takiej 
rzeżuchy, jak ta na naszym zdjęciu, 
potrzeba 4 dni. 



 
 

 TĘCZOWY PAPIER 
 

 Aby utworzyć tęczowy papier 
potrzebne będą: 

 
 płaskie naczynie z wodą; 
 przezroczysty lakier do 

paznokci; 
 czarny gruby papier. 

 
 

 

  



  Instrukcja: 

 

 Dodaj przezroczysty lakier do 

paznokci do miski z wodą. 

Rozprowadź go po powierzchni 

wody. 

 Szybko zanurz papier w wodzie. 

Pozostaw do wyschnięcia na 

suchej powierzchni. 

 Po wyschnięciu przyłóż papier 

do światła i ciesz się tęczowym 

odcieniem! 

 

 

 



 
 

Wysłuchaj słuchowiska: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YsL9o2VD8h0 
 

Jeśli to możliwe wyjdź na spacer lub do ogródka, na balkon i przez 
parę minut wsłuchaj się w odgłosy przyrody, poobserwuj ptaki, 
może dostrzeżesz oznaki wiosny? Jakie? Jeśli niemożliwe jest 

abyście mogli dokonać tych obserwacji na zewnątrz, poproście 
Rodziców, aby umożliwili Wam obserwację przez okno.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YsL9o2VD8h0


Mamy nadzieję, że chociaż  

w części, nasze propozycje 

uatrakcyjnią dzieciom  

 ten trudny czas. 



https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/d,48,id,1026330f.html 

• https://magia.onet.pl/artykuly/swieta-i-obrzedy/20-marca-rozpoczyna-sie-

astronomiczna-wiosna/bmqrr11 

• https://zambrow.org/artykul/pierwszy-dzien-wiosny/625652  

• http://matkaorkiestra.pl/sloik-na-nude/ 

• https://ekodziecko.com/rzezucha-w-skorupkach-jajek-2 

• http://womanadvice.pl/8-okropnie-ciekawych-doswiadczen-naukowych-dla-

dzieci 

• https://ksiegarnia.paulistki.pl/product-pol-452-Do-zobaczenia.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=YsL9o2VD8h0  

• https://przedszkole-91.edupage.org/news/#29 

 


