
Tematem świetlicowym na ten tydzień są Święta Majowe. 

 

 

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – 
międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto 
Pracy jest świętem państwowym od 1950 r. 

Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 
1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej 
kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990r. 

Polecamy filmik edukacyjny:                                                         

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

oraz piosenki :  

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I 

https://www.youtube.com/watch?v=7hUYg4Mo_QE  

Jako prace plastyczna na dziś - podsyłamy Wam szablony i kolorowanki MAPY POLSKI i udekorujcie 

je techniką 3D z namoczonych serwetek, które można pomalować farbą lub wykleić kolorową bibułą.  

Materiały :                                                                                                                                                                                        

Klej, bibuła lub białe serwetki namoczone w wodzie, kartka                                                                                                           

Bibułę drzemy na małe kawałki i kształcie nieregularnym, które  gnieciemy i przyklejamy.     

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariat
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Druga_Mi%C4%99dzynarod%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I
https://www.youtube.com/watch?v=7hUYg4Mo_QE


                           

 

                                       

 

GNIOTKI 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak zrobić Gniotka część z Was na pewno wie, ale jak napełnić szybko i łatwo balon mąką,                     

to już nie jest takie oczywiste. Zdradzę Wam dziś prosty trik dzięki któremu każdy  

z Was poradzi sobie z samodzielnym wykonaniem tej ulubionej przez większość zabawki. 

DO WYKONANIA GNIOTKA POTRZEBUJECIE: 

- balon,  

- butelkę 500 ml,  

- mąką ziemniaczaną lub ryż,  

- lejek,  

- słomkę lub wykałaczkę,  

- włóczkę do zrobienia fryzury naszemu stworkowi, 

- czarny marker luz mazak. 

WYKONANIE: 

Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości 

balona. Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby 

przesypywało się bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na 

butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się                              

do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony 

mąką balon ściągamy z butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się 

za dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy 

markerem buzię. Wasza zabawka jest już gotowa. Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy 

filmik z wykonania gniotka. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&feature=emb_logo 

KWIATY BZU Z POPCORNU 

DO WYKONANIA PRACY POTRZEBUJECIE:  

- kartkę A4 najlepiej techniczną,  

- klej wikol lub magic,  

- pędzle,  

- farby, kredki lub pastele, 

- zielony papier lub bibułę na liście,  

- popcorn. 

WYKONANIE: 

Najpierw należy na kartce namalować brązową gałązkę oraz przykleić liście wycięte                         

z zielonej kartki (jeśli nie macie kolorowej kartki to spokojnie nie martwcie się, liście również 

można namalować farbami).  

Następnie malujemy kartkę klejem i przyklejamy gęsto obok siebie ziarna popcornu. Jeśli 

chcemy, aby kwiaty były bardziej wypukłe możemy poprzyklejać kolejne ziarenka jedno                       

na drugim. Po wyschnięciu wszystko będzie się ładnie trzymać. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&feature=emb_logo


Po wyschnięciu malujemy popcornowe kwiaty bzu na biało lub fioletowo. 

 

 

Zimna porcelana krok po kroku - przepis 

Jak zrobić zimną porcelanę? Sprawdzony przepis bez wątpienia uda się także w twojej 

kuchni. Potrzebujesz jedynie kilku prostych składników i planu na to, co z niej powstanie. 

Sprawdź nasz przepis na zimną porcelanę! 

Zimna porcelana konsystencją przypomina 

modelinę. W odróżnieniu od masy solnej, 

jest bardzo elastyczna i trudniej ją skruszyć. 

Masa porcelanowa szybko i samoistnie 

zasycha, dzięki czemu wyroby będą gotowe 

w zaledwie kilka godzin. 

 

Składniki: 

 300 ml kleju wikolowego, 

 300 ml mąki ziemniaczanej, 

 2 łyżki oliwy lub oleju, 

 2 łyżki soku z cytryny. 

Masę należy wyrabiać do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej grudek. Następnie, 
rozwałkuj ją i… zacznij zabawę! 



 

 

 

Mannolina 

Zaczynamy od masy, która swoim wyglądem, jak i właściwościami przypomina ciastolinę. 

Do jej wykonania potrzebujesz: 

 1 szklanka kaszy manny 

 1/2 szklanki ciepłej wody 

Wykonanie: 

1. Kaszę wsyp do miski i zalej ciepłą wodą. 

2. Zagnieć. Gotowa masa powinna odchodzić od ręki. 

Wskazówka: Jeśli chcesz zabarwić masę, dodaj kilka kropli barwnika do wody jeszcze przed 

zalaniem nią kaszy. 



 

 

Malowanie na folii 
Potrzebne będą: stolik, farby, folia spożywcza i godzina fantastycznej zabawy plastyczno-

sensorycznej. 

Tak niewiele trzeba, by zapewnić świetną zabawę, która wielopłaszczynowo rozwija dziecko. 

Wystarczy owinąć folię wokół stolika, zabezpieczyć podłogę i pozwolić dziecku na rozwijanie swej 

kreatywności poprzez malowanie farbami. 

 



 

 

Magiczne obrazki 
 

Potrzebujemy : białych kartek (najlepiej sprawdzi się blok techniczny formatu A3),barwników 

spożywczych, małego spryskiwacza a najlepiej kilku (tak, żeby w każdym mógł być inny kolor), 

świeczki, starych gazet lub folii do zabezpieczenia stolika lub podłogi. 

Kolejny magiczny sposób na spędzenie czasu, który nie wymaga dużego wkładu. Na kartkach 

malujemy świeczką dowolne wzory. W spryskiwaczu rozrabiamy barwnik spożywczy z wodą. 

Pryskamy i odkrywamy rysunki. 

 Miłego tworzenia ! 

 



 

 

A teraz czas na Łamańce Językowe. 

 Poćwiczymy też ortografię w formie krzyżówek, uzupełnienia liter itp 

  

 

 



Oto link do bardzo fajnej zabaw, polecamy grę DOMINO SYLABOWE które uczy tworzenia 

wyrazów oraz sylabizowania i spostrzegawczości      

https://www.ceneo.pl/19310151;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs 

Pod tym adresem znajdziecie  ciekawe ćwiczenia logopedyczne 

:https://www.youtube.com/watch?v=7jZVm-C5BJ8      

Polecamy też kilka wierszyków.  

 

Wybierzcie sobie któryś i czytajcie go w kółko. Wtedy idzie coraz lepiej : 

 

“W Krakowie”  

Na zamku w starym Krakowie od wieków mieszkali królowie. Korony na głowach nosili,                   

po pięknych komnatach chodzili. Pod zamkiem w jaskini smok mieszkał. On zjadał 

krakowskie dziewczęta. Lecz szewczyk Skuba go zabił i Kraków od smoka wybawił. 

 

“Felek”  

Wiecie dzieci? świat jest wielki a na świecie same Felki. Więc dla nóżek- pantofelki,                               

a na obiad- kartofelki, a do lodów są- wafelki, a do pieca są- kafelki, a do śmieci są- szufelki. 

Naokoło wielki świat a po środku, stoję ja: nie kafelek, nie kufelek, ani nawet pantofelek stoję 

ja; po prostu Felek. 

 

A teraz trudniejsze :  

 

GORYL  

Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale,                        

gdy spotkali się w Urlach góral tarł, goryl turlał chociaż sensu nie było w tym wcale. 

 

HUCZEK  

Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. - Ale heca... - wnuczek 

mruknął i z hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi 

tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka by nie hasać z tłuczkiem wnuczka 

 

KRÓLIK  

Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie, robiąc pranie, królik gra 

na fortepianie. 

 

ŻABA  

Warzy żaba smar, pełen smaru gar, z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar, smar jest                      

w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar. 

 

 

https://www.ceneo.pl/19310151;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs
https://www.youtube.com/watch?v=7jZVm-C5BJ8


 

 

 



 

 

                                                               

                      



Odbijane z plasteliny                                                                                                                                              

Do przeprowadzenia zabawy potrzebujesz: 

 plastelinę – im starsza i bardziej sfatygowana tym lepiej. To dodatkowy plus tej 

techniki. Wykorzystacie wymieszaną i brudną plasteliną, która zwykle ląduje w koszu 

 kawałka tektury – może być z kartonu 

 wałka 

 wykałaczkę, wsuwkę do włosów, nożyk (plastikowy lub specjalny do formowania                      

w masach plastycznych) 

 papier o większej gramaturze np. techniczny lub akwarelowy 

 gąbkę, pędzel 

 farby plakatowe, temperowe lub akrylowe 

                     

Rycie, wykrajanie i dziobanie rysunków w matrycy 

Na tym etapie posłuży Wam wykałaczka i wsuwka do włosów! 

 

 

 

 

 

      

 



Odbijanie grafik na papierze 

Najlepiej aplikować gąbką, opcjonalnie pędzelkiem. Matrycę można pokryć jednym kolorem, 

a można też „pokolorować” poszczególne elementy obrazka. Grafikę można odbijać na sucho 

lub na mokro. Osobiście preferuję drugie rozwiązanie, czyli odbijanie na wilgotnym papierze. 

Papier wystarczy dosłownie musnąć wilgotną gąbką, poczekać kilka sekund aż woda wsiąknie 

przyłożyć papier do matrycy pokrytej farbą, docisnąć dokładnie ręką i podziwiać efekty 

swojej pracy. 

 

 

 

 

 

 

Domowa równoważnia 

Będzie potrzebne: kilka butelek wody, taśma oraz przybory według uznania do ćwiczeń (np. piłeczka, 

woreczek, kij od zmiotki itp.) 

Zabawa świetnie wpływa na koordynację, balansowanie i czucie całego ciała. Za pomocą taśmy 

klejącej łączymy ze sobą wypełnione wodą butelki. W ten sposób tworzymy długi tor wodny,  który 

służy nam za równoważnię. To propozycja zabawy odpowiednia zarówno do domu jak i w plenerze. 

Tor pokonujemy tak, by nie dotknąć podłogi – dla nieco starszych dodajemy ćwiczenia np. przejście                 

z woreczkiem na głowie i wykonanie przysiadu, przejście bokiem z piłeczkami, itp. 

      Miłej zabawy!!!! 



Żaby z rolki po papierze                                                                                                                                                                                       

- blok rysunkowy                                                                                                                                                                             

- długopisy żelowe, 

 - farby akwarelowe, 

 - klej, 

 - nożyczki, 

 - cekiny ruchome oczy, 

 - kawałek sznurka, 

 - zszywacz. 

W pierwszym etapie swojej pracy, pomaluj rolki na zielono i odstaw aby wyschły. Następnie za 

pomocą zszywacza, zszyj jeden koniec rolki. 

Możesz pomalować język na czerwono na rolce lub narysować na osobnej kartce przykleić. 

Na osobnych kartkach narysuj nogi żaby, wytnij je i przyklej do zielonej rolki. 

Sznurek lub tasiemkę przyklej na język. Pamiętaj, aby narysować muchę, którą przykleisz do końcówki 

tasiemki. 

W ten sposób możesz wykonać rodzinę żab! 

Wesoła rodzinka myszek 

Przedstawiamy wam wesołą rodzinkę myszek. Jak ją wykonać? Nie jest to trudne. 

Potrzebujesz:                                                                                                                                                                             

- dwóch wytłoczek po jajkach                                                                                                                                     

- nożyczki                                                                                                                                                                                     

- flamastry                                                                                                                                                                                    

- papier kolorowy                                                                                                                                                                            

- klej 

Wykonanie:                                                                                                                                                                                                  

Buźka myszki, to wycięte miejsce wytłoczki po jajku. Z pierwszej wytłoczki wycinasz kilka kształtów 

myszek, do których dorysujesz wąsy, oczka, a uszka dokleisz z papieru.  

Z drugiej wytłoczki, wykonasz domek. Musisz tylko powycinać otwory dla myszek. Również może to 

być kostka żółtego sera! 

Prawda, że myszki są słodkie i ciekawe?  

 

ROSNĄCE FARBY: 

Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas wykonania to zaledwie kilka minut. Składniki na 

rosnące farby są dostępne w kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki oraz 

wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących farb. 



 

 

 

 

Masę bazową możecie zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. 

Doskonale każdą z tych czynności możecie zobaczyć na filmie instruktażowym  

zamieszczonym na dole. Inna opcja to stworzenie pracy plastycznej z podstawowej masy bez 

kolorów i po wypieczeniu pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób uzyskamy podobny 

efekt rysunku 3D. 

                                       

Farby po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W 

wysychają, twardnieją i unoszą się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4&feature=emb_title


                               

                                   



Zajęcia świetlicowe z cyklu "Fizyka na wesoło". 

Temat:  "Jak nazywa się woda" 

Czy wiesz, że woda może być w trzech postaciach nazywanych stanami skupienia?  

Woda jest: lodem, płynną wodą i parą wodną. 

Kiedy woda jest lodem? 

Woda staje się lodem, gdy będzie miała temperaturę 0oC 

                                                                                                                                                    

  

Możemy to zauważyć w lodówce, zamrażarce. 

Kiedy woda jest parą wodną? 

Woda staje się parą wodną, gdy będzie miała temperaturę 100oC 

                                                      

Możemy to zauważyć podczas gotowania. 

Czy woda z kranu to ta sama woda co lód i para wodna? 

Tak, ale woda z kranu ma inną temperaturę niż lód i para wodna. 

 



Poobserwuj w kuchni wodę podczas gotowania. Na pewno zauważysz parę.  

Zobacz w lodówce, czy jest lód. Możesz trochę tego lodu wyciągnąć i włożyć do szklanki. Pozostaw 

szklankę w ciepłym miejscu. Na pewno po pewnym czasie zobaczysz zwykłą wodę, czyli płynną. 

Miłego eksperymentowania! 

 


