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DRZEWO GENEALOGICZNE - 
STWÓRZ JE SAM ! 

Co to takiego ?

Drzewo  genealogiczne – potoczna nazwa tablicy  potomków,  sporządzonego  dla 
danej osoby (zwanej probantem).

Bardzo  często  nazwę drzewo genealogiczne rozszerza  się  na  przykłady  innych 
rodzajów wykresów  genealogicznych (tj.  na tablica  przodków lub  wspólną 
tablicę pokrewieństw), bądź innych publikacji                  o danej rodzinie (np. 
książki, rodzinne strony internetowe). W praktyce pod drzewem genealogicznym 
może się kryć zarówno wykres (tablica) czyichś potomków (tzw. descendentów), 
jak i przodków (tzw. ascendentów).

Możecie użyć gotowych kart pracy  i uzupełnić takie drzewo portretami swoich 
członków rodzin, pokolorować je dodatkowo i zrobić z niego obraz np. używając 
antyramy. Inną opcją jest odszukanie zdjęć ,powycinanie portretów i przyklejenie 
w odpowiednie miejsca na drzewie. Przyjrzyj się, jak zrobili to inny - może Cię to 
zainspiruje ? 

                

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wst%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zst%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrewie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_przodk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_genealogiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genealogia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Probant
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_potomk%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_potoczny








KAMYK DO KAMYKA

Stwórz postacie z kamyków, a następnie pobaw się w 
rozwiązywanie zagadek!

Mogą być wykonane z kamieni albo możecie skorzystać z tych gotowych 
rysunków, wycinając poszczególne części.





Drugi ważny element tej aktywności to przygotowane wcześniej zagadki, 
czyli bardzo krótkie opisy postaci, ułatwiające znalezienie poszczególnych 
bohaterów.





teraz mieszamy kamyki i szukamy opisanej postaci. 

Pomysł na świetną zabawę z rówieśnikami lub z rodzeństwem.





OWOCOWE LISTYPotrzebne materiały:
- karton 10x12cm, kalka lub papier śniadaniowy, ołówek, gruba igła, 
   karton 10x24 cm, klej wikol

1. Na mniejszy kawałek kartonu 10x12 cm, kopiujemy za pomocą kalki i ołówka 
wybrany motyw  z szablonu.

2.  Kładziemy  karton  na  gazecie  i  bardzo  gęsto  nakłuwamy  igłą  wzdłuż  linii 
konturu.

3. Po dokładnym obrysowaniu w ten sposób całego konturu ostrożnie uwalniamy 
kształt  owocu.  Jeśli  w  którymś  miejscu  nie  chce  się  oderwać,  kładziemy 
ponownie  
na gazecie i wykonujemy jeszcze kilka otworków.

4.  Bierzemy teraz  większy arkusik  kartonu kontrastującego koloru,  kładziemy  
na stole i składamy w połowie długości. Powstaje karnet.

5.  Mniejszy  kawałek,  z  którego  wycięliśmy kształt  owocu,  smarujemy klejem  
i przylepiamy do jednego ze skrzydełek karnetu.

6.  Na  drugim  skrzydełku  naklejamy 
„wykłuty” owoc.

7.  Składamy  karnet  obrazkiem  do  góry. 
Wewnątrz  jest  dużo  miejsca  na  tekst  
zaproszenia.





CZAS NA PIOSENKI !
„Różowe okulary” 

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

1.Potrzebujesz trochę więcej wiary                                                                            
Ludzie wokół snują się jak cień                           
Popatrz przez różowe okulary
I uśmiechnij do mnie się 

Ref. Już nie zwlekaj, nie bój się
Cały świat pokocha Cię                      

Wszyscy będą mówić
Nie do wiary!
Włóż różowe okulary
I nie przejmuj się
Świat przestanie być szary 
O o! x2
o o o o o
o o!
o o o o

2.Nikt nie powie więcej taki mały
Bo dorosły też założy je
Popatrz przez różowe okulary
I Uśmiechnij do mnie się

Ref. Już nie zwlekaj, nie bój się               
Cały świat pokocha Cię
Wszyscy będą mówić
Nie do wiary !
Włóż różowe okulary
I nie przejmuj się
Świat przestanie być szary 
O o! x2
o o o o o
o o!
o o o o                                                                                                               

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


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


„Nadeszły wakacje”

https://www.youtube.com/watch?v=JtMOB5SK2ys

1. Uśmiech już się pojawił i nie zniknie przez cały dzień.                                    
Jeśli czujesz smutek, to podejście swoje zmień.                                              
Rozłąka też potrzebna w życiu jest,                                                                 
by docenić to , co na co dzień szare wydaje się.

Ref: Ruszam dziś w świat szeroki, poznać chcę jego uroki.                             
Przygód czas , wiem, że mam rację, to najlepszy moment – nadeszły 
wakacje!

2. Plecak już spakowany, w głowie planów chyba ze sto.                                    
Dokąd go zabiorę muszę dobrze przemyśleć to.                                             
Pożegnania nadszedł czas , to ostatni dzwonek, by                                        
podziękować wszystkim tym, dzięki którym płyną szczęścia łzy.

Ref: Ruszam dziś w świat szeroki, poznać chcę jego uroki.                             
Przygód czas , wiem, że mam rację, to najlepszy moment – nadeszły 
wakacje!

3. Nieważne czy będziesz w miejskiej dżungli, czy pośrodku lasu.                      
Najważniejsze , by nie marnować nigdy już wolnego czasu.                           
Każdy musi zbierać siły i powrócić wypoczęty,                                                
by z łatwością pokonywać życiowe zakręty

Ref: Ruszam dziś w świat szeroki, poznać chcę jego uroki.                             
Przygód czas , wiem, że mam rację, to najlepszy moment – nadeszły 
wakacje!   - 2X

https://www.youtube.com/watch?v=JtMOB5SK2ys
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