
Szanowni Państwo!
Oto kilka propozycji z świetlicy dla spędzania czasu wolnego przez Wasze dzieci. Mam 
nadzieję,
że pomysły przypadną im do gustu.

SŁUCHOWISKA

Czytanie dzieciom to znakomity sposób na wartościowe spędzanie czasu w rodzinnym gronie.
Czy słuchowiska dla dzieci mają jednak tę samą wartość co książka czytana na dobranoc
przez mamę i tatę? Z pewnością lista zalet słuchowisk jest długa. Choć w przeciwieństwie do
książek  dla  dzieci,  słuchowiska  pozbawione  są  obrazków,  wcale  nie  jest  to  ich  wadą  –
możemy razem z dzieckiem zastanawiać się, jak wygląda zamek o którym jest mowa, lub jak
wielki  jest  opisywany smok.  Sami  się  przekonacie,  że  nie  zawsze  trzeba  posiłkować  się
ilustracjami z książki. Poza tym, nie zawsze mamy czas i możliwość przeczytania książki na
dobranoc.  Słuchowisko  może  towarzyszyć  dzieciom  podczas  zabawy, sprzątania
pokoju, rysowania albo układania klocków. Słuchowiska dla dzieci mają z pewnością szereg
zalet, których nie posiadają telewizyjne kreskówki czy bajki na You Tube. Przede wszystkim
pobudzają  wyobraźnię. W  główkach  powstają  obrazy  i  świat  opowiadanej  bajki,  a  także
postacie  w  niej  występujące.  Kreując  bajkową  rzeczywistość,  dziecko  rozwija  w  sobie
wrażliwość,  uczy się rozpoznawać emocje i  relacje  społeczne. Co więcej,  słuchanie bajek
audio pomaga dziecku w pracy nad jego koncentracją i skupieniem uwagi. Musi ono bowiem
uważnie śledzić wydarzenia,  kolejne scenki oraz dynamizm sytuacji,  wyciągając przy tym
odpowiednie  wnioski.  Poza  tym,  bajki  czytane  przez  dorosłych  wzbogacają  dziecięcy
słownik,  pozwalając  jednocześnie  zapoznać  się  z  poprawnym  akcentem  i  dykcją.  Każda
alternatywa dla  ekranu telewizora czy smartfona jest  dziś  na wagę złota.  Zwłaszcza,  jeśli
dodatkowo kształtuje  ona  w dziecku  szereg  tak  cennych  umiejętności.  Być może  dlatego
słuchowiska  znowu  stały  się  popularne.  Kiedyś  używane  z  braku  innych  możliwości  i
rozrywek,  dziś  wracają  do łask jako idealna  odskocznia  od nowych technologii.  Nowych
technologii, które nie tylko psują wzrok, ale również powodują otępiające wpatrywanie się w
coraz to kolejne ekrany…

Słuchowiska dla dzieci

Bajki pytajki – rozwijają pamięć i wyobraźnię. Podają różne wartości. Rozwijają 
koncentrację uwagi.

https://www.youtube.com/watch?v=8eNxzwX4TOc

Czarownik ptaków

https://www.youtube.com/watch?v=1KmABmo2prg

leśne opowieści 

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU

Nieszczęścia Andzi

https://www.youtube.com/watch?v=8eNxzwX4TOc
https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU
https://www.youtube.com/watch?v=1KmABmo2prg
https://www.smyk.com/porady/najciekawsze-bajki-na-dobranoc-do-czytania-dzieciom-przeglad-propozycji,578.html
https://www.smyk.com/porady/najciekawsze-bajki-na-dobranoc-do-czytania-dzieciom-przeglad-propozycji,578.html
https://www.smyk.com/porady/ukladanie-klockow-i-ich-wplyw-na-rozwoj-dziecka-,446.html
https://www.smyk.com/porady/farby-do-malowania-palcami-jak-wybrac-odpowiednie,597.html
https://www.smyk.com/porady/jak-nauczyc-dziecko-dbania-o-porzadek,432.html
https://www.smyk.com/porady/jak-nauczyc-dziecko-dbania-o-porzadek,432.html


https://www.youtube.com/watch?v=h4rmz68gZ6o

Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków

https://www.youtube.com/watch?v=gGZ7a47-rW4

Co słonko widziało

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

https://www.youtube.com/watch?v=ic1lxkPd_Ks

Kraina dobrego ducha

https://www.youtube.com/watch?v=i-9ITbSuEY8

Gałązk anieśmiertelnego drzewa brzoskwini

https://www.youtube.com/watch?v=TIvejNnH0yc

Jutrzenka

https://www.youtube.com/watch?v=WLejhbha7u4

Grześ niedorajda

https://www.youtube.com/watch?v=gdp20xHH8zk

Białośnieżka

https://www.youtube.com/watch?v=e-V49MfSyI0

PRACE PLASTYCZNO – TECHNICZNE

1. Stworzenie śmiesznego stworka z papierowej torebki lub rolki po papierze toaletowym.
Wystarczy: kolorowy papier, kilka pisaków, klej, nożyczki i trochę wyobraźni.
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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 lub agar agar
– łyżka soli
– barwniki spożywcze
– brokat w różnych kolorach (opcjonalnie)
WYKONANIE: do bardzo gorącej wody (nie musi być wrząca, wystarczy bardzo gorąca)
dodajemy torebkę żelatyny (lub agaru) 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 odrobinkę brokatu 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. Wykonanie pracy pt.: „Dmuchawce” za pomocą farbek i odpowiednio naciętych rurekpo
papierze toaletowym.



4. Zabawa w „Kółko i krzyżyk” w trochę innej wersji:

5. Zabawy dla dzieci z bibułą

Badanie materiału
Oglądajcie, dotykajcie, rozrywajcie, mnijcie, szeleszczcie, zatapiajcie... Obserwujcie, 
określajcie,
opisujcie i nazywajcie charakterystyczne cechy bibuły: ma różne kolory, jest wiotka, ma 
nierówną
powierzchnię, jest rozciągliwa, sprężysta, przepuszcza światło, szybko nasiąka wodą, farbuje 
itp.
Kolorowe patyki
Natnijcie wiele długich, kolorowych pasków i omotujcie nimi patyki. Zamiast patyków 
polnych
możecie użyć wąskich i twardych kawałków kartonu z recyklingu. Kolorowe patyki możecie 
powbijać
do ziemi w doniczce lub ogrodzie, albo dowiązać sznurki i powiesić poziomo.
Barwienie wody
Kilka słoików zalejcie wodą do połowy. Wrzućcie do nich bibułowe ścinki - jeden kolor na 
jeden słoik.
Obserwujcie jak woda się zabarwia.
Niby witraż
Wyklejcie kawałek kalki technicznej albo przezroczystego papieru kolorowymi ścinkami 
bibuły i
naklejcie na szybie.
Kurtyna
Natnijcie wiele kolorowych pasków bibuły i przymocujcie ( przywiążcie, zamotajcie, 
przyklejcie albo
przyczepcie zszywaczem ) je do kawałka sznurka lub wstążki. Zamocujcie sznurek w taki 
sposób, żeby
można było przechodzić przez kurtynę.
6. Wstążka



Do jednego końca ołówka przyklejcie kawałkiem plasteliny pasek bibuły. Kręćcie nad głową, 
nad
podłogą, w dół i w górę... Obserwujcie jak "tańczy" wstążka.
7. Mini collage
Niewielkie kawałki tektury z recyklingu smarujcie płynnym klejem. Przyklejcie kilka 
kawałków bibuły.
Zwijajcie w dłoniach kulki i wałeczki ze ścinków bibuły i kładźcie na kleju. "Puste" miejsca 
możecie
posypać brokatem albo konfetti.
Latawce
Zamotajcie kilka długich, kolorowych pasków bibuły na krzaku lub drzewku za oknem. 
Obserwujcie
jak "fruwają" na wietrze.
Pomponiki
Natnijcie wiele paseczków bibuły długości ok. 15 cm lub mniej. Zwiążcie w połowie albo 
zepnijcie
gumką recepturką. Rozłóżcie bibułowe paseczki na wszystkie strony i wieszajcie lub 
przyklejajcie
pomponiki.
6. 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.





7. Gry i zabawy edukacyjne – dostępne online.

Najlepiej ich poszukać na stronach typowo przeznaczonych dla dzieci takich jak:

http://pisupisu.pl/

http://www.dziecionline.pl/maluch/lpaint/lgpaint.html

ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI

Mają przede wszystkim na celu rozwijanie koncentracji wśród dzieci i relaks dla dzieci 
prowadzony poprzez psychologów i psychoterapeutów. Linki do ćwiczeń:

https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=JCssvvooo_HCI

https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=J8/Sp__HyyC2Q_

https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=JCCppspzwwyMs

https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=J_NWsszwwppwN

https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=Jhhh5XdNpwhwU

Życzę mile spędzonego wspólnie czasu!

Milena Neugebauer
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