
Witajcie - przygotowaliśmy dla Was ciąg dalszy zajęć i zadań. 

 

 

Po pierwsze – pamiętajcie o pomaganiu rodzicom. 

 

To, że Pani Wiosna już do Was zawitała możecie zaobserwować przez okno. Dlatego proponuję, 

żebyście zaskoczyli rodziców przygotowaniem pysznych wiosennych kanapeczek. 

Oto nasz ulubiony przepis: 

 

 2 świeże bułki 

 masło (zdrowsze od margaryny) 

 świeża sałata 

 plasterek sera żółtego 

 plasterek pomidora posypany szczypiorkiem 

 dodatkowo spróbuj rzodkiewki 

 

Oczywiście kanapki można modyfikować według zasobów posiadanych w spiżarni i puścić 

wodze fantazji.   
 

 
 

 

 
Po drugie – jeśli pogoda nie sprzyja, a czasu jest dużo proponujemy gry i zabawy 

świetlicowe. 

 

Możecie uczestniczyć w nich samodzielnie, gdy inni są zajęci np. układając puzzle. Możesz 

też zaprosić domowników do wspólnej gry w „Chińczyka”, przypomnij sobie zasady 

z ostatnio rozegranego w internacie turnieju. Jeśli wtedy nie udało Ci się wygrać, to teraz masz 



szansę się odegrać.  Na pewno masz u siebie w domu wiele innych gier planszowych 

i karcianych. Teraz jest najlepszy czas by je wykorzystać. Zapamiętaj najlepsze momenty tych 

zabaw i przypomnij nam o tym będąc w internacie. Najlepiej uwiecznij wszystkich uczestników 

na wspólnej fotografii lub pracy plastycznej wykonanej dowolną metodą. 

 

 
 

 

Po trzecie – kalambury 

 

To świetna zabawa dla całej rodziny. Postaraj się zadać zagadkę domownikom, aby odgadli 

jakie zwierzątko naśladujesz np. poruszaj się ciężko jak słoń lub lataj po domu jak motylek. 

 

Podpowiedzi:

 

Skacz jak żabka 

Dziub jak kura 

Człap jak bocian 

Stąpaj jak słoń 

Zrób koci grzbiet 

Pływaj jak rybka 

Hasaj jak konik 

Pełzaj jak wąż 



Po czwarte – tańcz 

Poszukaj w Internecie naszych ulubionych utworów muzycznych. Przygotuj w tajemnicy układ 

taneczny, który wieczorem zaprezentujesz wszystkim domownikom wprawiając ich 

w zachwyt. 

 

Po piąte – tor przeszkód 

 

Zbuduj tor przeszkód u siebie w mieszkaniu. Postaraj się niczego nie uszkodzić. Nie dźwigaj 

ciężkich przedmiotów. Nie przesuwaj mebli. Wykorzystaj: poduszki, krzesła, puste butelki, 

maskotki. Każdą przeszkodę można pokonać w różny sposób górą, dołem lub bokiem. Jeżeli 

wciągniesz do rywalizacji rodzeństwo to pamiętaj o bezpieczeństwie, bo w pomieszczeniach 

domowych nie ma tyle miejsca co na sali gimnastycznej. 
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