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Dzień dobry!

Witamy serdecznie na stronie naszej świetlicy
To drugi tydzień naszych zupełnie nowych propozycji.
Jak już wiecie z poprzedniego linku, co tydzień w poniedziałek, udostępniamy dla Was nowe
propozycje aktywizujące, które mają dostarczyć Wam odrobiny atrakcji i wpłynąć pozytywnie
na Wasze samopoczucie.
Pamiętajcie, że nasze propozycje, są dla chętnych i nie macie obowiązku realizowania ich
wszystkich
Życzymy Wam dobrej zabawy
Możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Zawsze możecie
się z nami skontaktować poprzez wiadomości Librus i Office365.

Wychowawcy świetlicy pozdrawiają Was serdecznie
Katarzyna Mendel
Małgorzata Grunwald
Agnieszka Laurentowska

PROPOZYCJE ZAJEĆ
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1) “Małe wielkie ćwiczenia”
Należy pamiętać, iż ćwiczenie, to nie tylko wysiłek fizyczny naszego ciała, ale także
ćwiczenia, którymi możemy rozwijać swój mózg. Często pozornie proste ćwiczenia okazują
się trudniejsze niż przypuszczaliśmy
Nasz mózg składa się z dwóch półkuli a każda z nich jest równie ważna dla naszego
prawidłowego rozwoju. Właśnie dlatego powinniśmy od czasu do czasu poćwiczyć nasze
mózgi
Podaję link do ćwiczeń i życzę świetnej zabawy
https://www.facebook.com/100016024118245/videos/661196111091187/
Poniższy obrazek pokazuje, za co jest odpowiedzialna prawa a za co lewa półkula

2) “Mój potworek”
Czy Twój maluch boi się potworów w szafie albo dziwnych stworów pod łóżkiem? Oprócz
wspierania swojego dziecka zróbcie razem zabawnego duszka z Play-Doh! Okaże się, że
ciemność nie jest taka straszna, kiedy obok nich jest specjalny przyjaciel.

Potrzebne Ci będą:
- kartka papieru
- kredki albo mazaki
- wykałaczka
- zwykła i fluorescencyjna ciastolina (różne kolory)
- wyobraźnia!

Krok 1: Zróbmy razem przyjaznego duszka – to świetny towarzysz nocnych godzin, kiedy
trzeba wyłączyć światło i iść spać. Wyobraź sobie dużego, miłego, przyjacielskiego duszka,
który ma nadprzyrodzone moce! Narysuj obrazek i wymyśl imię dla Twojego duszka. Oto
zalecenia, które należy przeczytać dziecku...

Krok 2: Teraz wyciągnij ciastolinę. Wybierz swoje ulubione kolory, żeby zrobić duszka.
Może zrobisz mu szeroki uśmiech wykałaczką? Nie zapomnij o nogach, dużym i okrągłym
brzuchu, no i silnych muskułach, żeby dobrze walczył z potworami. Oczy zrób z ciastoliny,
która świeci w ciemności, żeby dobrze widział nocą!

Krok 3: Postaw duszka na szafce nocnej. Gdy miły duszek będzie obok ciebie, nie musisz się
niczego bać. Twój wyjątkowy duszek ma super moce i widzi w ciemności. Duszek jest przy
Tobie i będzie Ci dotrzymywał towarzystwa, kiedy śpisz!
Miłej zabawy!!!

3) ’Gazetowa joga’’- Joga dla dzieci.
Joga redukuje stres, dodaje witalności, ułatwia koncentrację i wzmacnia kręgosłup.
Proponujemy Ci ćwiczenia ruchowe, które możesz wykonać w domu sam, z rodzeństwem jak
również z rodzicami.
Przygotuj tylko starą gazetę i ćwicz!!
Link poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw

4. Mapa Karier
Chcielibyśmy Wam polecić stronę https://mapakarier.org/ -Mapa karier- świat pełen
możliwości czyli interaktywne narzędzie dla dociekliwych.
Do dyspozycji macie pracę z mapą: Miasto Zawodów oraz Ścieżki kariery. Pierwszy zachęca
do poszukiwania zawodów na specjalnej do tego celu przygotowanej mapie miasta. Można
łatwo sprawdzić, jakie zawody spotyka się np. w banku, szpitalu..itp. Drugi pozwala Wam na
przeglądanie opisów zawodów, które Was interesują.

Najmłodsi nie będą mieli problemu z czytaniem, ponieważ o każdym zawodzie oprócz wersji
do czytania, możemy posłuchać lektora, który w ciekawy sposób opisuje wybrany przez
Ciebie zawód.

5. Od kratki do kratki a powstaną obrazki
Proponujemy Wam bardzo ciekawe zadanie. Można wydrukować nasz przykład lub wziąć
kartkę w kratkę.
Pamiętajcie, że polecenie czytamy od lewej do prawej, linijka po linijce. Zaczynamy od
kropki a jeśli sami macie ją narysować, to umieśćcie ją licząc 7 kratek od dołu a później 7
kratek w lewo
Poruszamy się od kropki, zgodnie z wytycznymi.
1 strzałka w prawo, oznacza, że rysujemy od kropki jeden kreskę (kwadrat) w prawo, 4
strzałki w górę oznaczają, że kontynuujemy naszą kreskę, ale tym razem 4 kwadraty w górę.
Cyfra oznacza ilość kratek do pokonania. Bardzo Ważne, abyście dokładnie sprawdzali
strony strzałek, ponieważ jak widzicie, jedne idą pod kątem w prawo w dół a inne w lewo w
górę. Każda pomyłka odczytania strony, w którą wskazuje strzałka, może spowodować, że
nasz obrazek się nie uda. Jeśli macie z nim problem, poproście o pomoc rodziców. Ja sama
wykonałam obrazek zgodnie z poleceniami i wyszedł świetnie. Trzymamy za Was kciuki
!

