
Witajcie drodzy Uczniowie! 

Ciekawe jak tam Wasze nastroje po majowych świętach? Czy przyjemnie Wam 

się świętowało w biało- czerwonych barwach? Mamy nadzieję, że tak właśnie było 

i że miesiąc maj da Wam jeszcze wiele okazji do radości i bycia aktywnym.  

W związku z tym chcielibyśmy podać Wam dziś kilka przepisów na miłe spędzenie 

czasu. Gotowi?  Zapraszamy!  

 

Spacer – najłatwiej dostępna, najtańsza  

i najprzyjemniejsza forma spędzania wolnego czasu...  

Rower – poprawia i kondycję, i samopoczucie...  

Taniec – taniec towarzyski, salsa, taniec nowoczesny-  

każdy znajdzie coś dla siebie... 

Bieganie – najpopularniejszy, cały czas zyskujący  

nowych fanów sport… 

Chodzenie po górach- poprawia wytrzymałość,  

uczy orientacji w terenie… 

Źródło: symbole PCS pochodzą z programu Boardmaker 

 

Niestety jeszcze jakiś czas, dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia, musimy 

pozostać w domach i ograniczać wyjścia na zewnątrz. Pomyśleliśmy więc, że 

kontakt z żywiołami: wodą, ziemią i powietrzem przeniesiemy do zabawy. A temu 

wszystkiemu będzie przyświecać słońce, albo spadnie deszczyk…  



Zabawa pt. „Woda, ziemia powietrze” 

Do zabawy zaproś rodziców lub rodzeństwo. Stańcie naprzeciwko siebie  

i ustalcie kto będzie wydawał polecenia, a kto będzie je wykonywał.   

Musisz być bardzo uważny, ponieważ kiedy usłyszysz słowo: 

„woda”- trzymaj ręce opuszczone do dołu, 

„ziemia”- wyciągnij ręce do przodu, 

„powietrze” – unieś ręce do góry. 

Osoba, która wydaje polecenia zmienia ich kolejność. 

Kto popełni błąd przegrywa! 

 

Zabawa pt. „Słoneczne zajączki” 

Do zabawy zaproś rodziców lub rodzeństwo.  Przygotujcie dla siebie małe 

lusterka, przy pomocy których będziecie rzucać ,,zajączki” na ocienioną ścianę. 

Jedno z Was odgrywa łowcę. Stara się swoim ,,zajączkiem” ,,złowić” 

inne ,,zajączki”. Kto zostanie w ten sposób ,,złowiony” staje się nowym łowcą. 

Aby łowca miał jakiekolwiek szanse należy najpierw wyznaczyć pole gry. Jeśli 

któryś z  Was umknie ,,zajączkiem” poza pole gry, również jest ,,złowiony”. 

 

Zabawa pt. „Słonko świeci – deszczyk pada” 

Do zabawy zaproś rodziców lub rodzeństwo. Wykonaj dwa rysunki- słońca  

i parasola. Miejsce w którym będziesz się bawił podziel  na „dom” i „ogród”. 

Wybierz spośród osób zaproszonych do zabawy osobę, która będzie pokazywała 

ilustracje. Jak zobaczysz rysunek słońca  wychodzisz  z „domu”, spacerujesz, 

podskakujesz. Na zawołanie „Deszczyk pada” i pokazaniu rysunku parasola –  

wracasz do domu.  

 

A kiedy już po zabawie dopadnie Was zmęczenie i poczujecie, że czas na 

wiosenne, majowe odprężenie, to sięgnijcie po mandalę, która jest wspaniałą 

techniką plastyczną wykorzystywaną w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. 

Wynika z tego, że możecie znów miło spędzić czas z całą rodziną.  

 

Korzyści z tworzenia mandali: 

 rozwija wyobraźnię, 

 pomaga w skupieniu uwagi i koncentracji, 

 rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, 

 pomaga się wyciszyć i zrelaksować, 



 rozwija spostrzeganie, 

 usprawnia manualnie. 

Mandala, to rysunek na planie koła. Naprawdę łatwo ją wykonać.  

My przedstawiamy  kilka prostych propozycji mandali, z których możesz 

skorzystać. Równie dobrze możesz  narysować  koło i podzielić  je liniami 

według własnego pomysłu, na przykład tak :(źródło: urwiskowo.com.pl)  

 

Jeszcze lepszym pomysłem jest wykonanie mandali  z wykorzystaniem 

materiałów sypkich takich jak: makaron, ryż, ziarna zbóż, kasze, pestki dyni, 

słonecznik, a nawet suszone rodzynki. Wyglądają naprawdę pięknie!  

A to przykłady:  

 

 

 

  



 A na koniec podsyłamy zadanie, które bardzo lubicie, czyli zagadki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za pierwsze majowe spotkanie. Do usłyszenia już niebawem! 

Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozostańcie bezpieczni i zdrowi! 

Zespół nauczycieli świetlicy  


