
TOR PRZESZKÓD 
 
Sam lub z pomocą rodzica wykonaj dziś tor przeszkód. 

Wykorzystaj to co masz w domu. Mogą to być na przykład: 

 

 wielkie kartonowe pudełka, przez środek których będziesz musiał się przeczołgać,  

 poduszki, po których będziesz musiał przejść,  

 butelki, które będziesz omijać 

 krzesła, na które będziesz się wspinać! 

 kocyk, przez który będziesz się musiał przeturlać 

 i inne. 

 

Możesz pokonywać ten tor przeszkód na czas. Możesz z rodzeństwem lub rodzicami 

urządzić zawody, zapisywać czas, a potem wyłonić zwycięzcę- osobę, która pokonała 

tor przeszkód w najkrótszym czasie.  

Jesteśmy pewni, że zabawa bardzo Ci się spodoba, a pokonywanie przeszkód nie będzie 

stanowiło dla Ciebie problemu. 

 

ZAGADKI 

Kochani, wiemy, że bardzo lubicie rozwiązywać zagadki, dlatego przygotowaliśmy dla 

Was kilka. Bohaterami tych zagadek są głoski „D”, „F”, „G”. Oznacza to, że 

rozwiązaniami zagadek są wyrazy, które rozpoczynają się właśnie od tych głosek.    

D... 

To wspaniały pływak 

I cyrkowiec wielki, 

A nos ma podobny 

Do dużej butelki. 
 

 Jeśli go zapytasz, 

Czy on drzewa leczy, 

Pięć razy przytaknie, 

Szósty raz zaprzeczy. 

  

 

 

Nie boi się burzy, 

A jego owocem 

Jest żołądź nieduży 

 

Gdyby go w ogóle 

Nie było na świecie, 

To wszystko by uschło 

Na naszej planecie. 

 
 

 



Jest wielki i mocny, 

Choć jego kuzynka 

W ciepłym chlewie żyje, 

On jej nie zazdrości, 

Gdy pod dębem ryje. 

 

F… 

 Bawi się na brzegu 

Albo w morzu pluska, 

Wygląda jak wielka 

Płetwonoga kluska. 

G… 

Nie trzeba go widzieć, 

Wystarczy posłuchać, 

Kiedy na gałęzi 

Lub na placu grucha. 
 

Każdy bardzo lubi, 

Gdy pogodną nocą 

Mrugają na niebie 

I pięknie migocą. 

 

Odpowiedzi: delfin, dzięcioł, dąb, deszcz, dzik, foka, gołąb, gwiazdy 

 

KALEJDOSKOP 

Zapraszamy Cię tym razem na fantastyczne zajęcia techniczne, na których możesz 

zrobić swój własny kalejdoskop. To taka zabawka w kształcie rurki, w której 

umieszczone są zwierciadełka i odbijające się w nich kolorowe szkiełka, tworzące 

wzory i figury. Do pracy zaproś rodziców lub starsze rodzeństwo, ponieważ żeby było 

bezpiecznie będziesz potrzebował ich pomocy.  

 

Potrzebne Ci będą: 

 

1 Kisiel do gotowania o dowolnym smaku i kolorze (mogą być dwie torebki), 

najlepiej bez cukru. 

2 Butelka plastikowa po napoju, koniecznie przeźroczysta.  

3 Kolorowe sreberka ze słodyczy lub z foli spożywczej, drobne koraliki, kolorowe 

gumki recepturki. 

 

Przygotuj kisiel zgodnie z instrukcją na opakowaniu.  Pamiętaj ,że musi być przy tym 

osoba dorosła, bo możesz się poparzyć!  

Odstaw kisiel do wystygnięcia. W tym czasie potnij na drobne kawałki sreberka, 

wybierz koraliki, rozetnij gumki. Z foli spożywczej możesz utoczyć koraliki  

lub podłużne wałeczki. 



Przestygnięty kisiel wlej do butelki. Wrzuć przygotowane drobne elementy. 

Dobrze zakręć butelkę! Teraz dowolnie odwracaj butelkę, obserwuj jak zmieniają 

miejsca kolorowe elementy i jakie tworzą wzory. Gotowe?  

Prawda, że to magiczne! 

 

 

Jeśli coś z naszych propozycji wyjątkowo Ci się spodobało lub sprawiło radość, możesz 

napisać o tym swojemu wychowawcy albo innemu nauczycielowi, z którym masz 

kontakt.  

Życzymy udanej i bezpiecznej  zabawy! 

Zespół nauczycieli świetlicy  

 


