Zajęcia świetlicowe 20-24.04.2020
W tym tygodniu proponujemy dla Państwa dzieci stymulację wszystkich zmysłów. Każda
z nas przygotowała propozycje, które możecie Państwo wykonać ze swoimi pociechami
w zaciszu domowym. Zapraszamy do wspólnej zabawy i czekamy na fotorelację od chętnych
uczestników :)
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Czas ucieka, a my wciąż z daleka…, za oknem kojąca wiosna.
Jak często narzekamy na brak czasu dla siebie, na to , by usiąść z książką, gdzieś wyjechać, ot
tak…
Teraz, gdy świat się nieco zatrzymał, znajdźmy ten czas na wspólną wędrówkę – rodzinne zajęcia
świetlicowe na wycieczce.
Zaczniemy od stymulacji wzroku...
Zapraszam na spacer po pięknych polskich i europejskich zakątkach, zamkach.
10 Najpiękniejszych miejsc w Polsce, aż 3 z nich na naszym terenie.
https://youtu.be/tgD_EVUuy9Q
Najładniejsze zamki w Polsce
https://youtu.be/1XnCRvT0J_E
A kto jeszcze z Państwa czuje niedosyt, to kolejna wycieczka zabierze nas do najpiękniejszych
zamków Europy.
https://youtu.be/SU4swIqYNcQ
Skoro już odjechaliśmy tak daleko zajrzyjmy do wiosennego ogrodu Keukenhof w Holandii.
https://youtu.be/p2MfVqWu1rI
ten sam ogród w rytmie walca Johana Straussa
https://youtu.be/P47sm7hM52Y

Gry i zabawy ruchowe – zajęcia świetlicowe Zajęcia mają na celu kształtowanie uwagi,
koncentracji i spostrzegawczości, oraz mają zachęcić dzieci do alternatywnych form spędzania
czasu wolnego.
Przygotowałam dla was kochani uczniowie ćwiczenia poprzez zabawę, bo wiadomo, że to właśnie
w zabawie odnajdujemy radość, poczucie więzi, to ona mobilizuje do aktywności, a także pozwala
wyrazić siebie.
Ciekawym przykładem są różnego rodzaju zabawy wodne. Przy braku odpowiednich warunków
można bawić się w naśladownictwo ruchów, wymyślanie sekwencji ruchów, które dziecko będzie
naśladować, powtarzać za rodzicem, opiekunem. Trzeba zacząć od najprostszych ruchów, a dopiero
później przejść do tych bardziej skomplikowanych. Dobrym przykładem ćwiczeń czy też zabaw dla
dzieci i was rodziców mogą być zabawy dotykowe, np. głaskanie czy przytulanie ulubionej
zabawki-pluszaka. Zachęcam, aby w tle słyszalna była muzyka, którą dziecko lubi słuchać w tym
momencie będzie się jednocześnie relaksowało

Teraz proponujemy coś dla ucha...
Piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU
odgłosy – instrumenty muzyczne
https://www.youtube.com/watch?v=kl9lXIhjlr8
jak samodzielnie zrobić instrument muzyczny
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=instrumenty+muzyczne+jak+zrobi+
+ć+samemu
...i dla smaku

1. Przygotowywanie domowych wafelków z dżemem.

Zapraszam Państwa wraz z dziećmi do świetniej zabawy, która polega na samodzielnym
przygotowaniu wafelków z dżemem lub kremem czekoladowym, w zależności co bardziej lubicie 
Przepis na wafelki:
Składniki :
1) Paczka dużych wafli ( kwadratowe lub okrągłe)
2) Dżem lub krem czekoladowy
Na początku proszę dziecku pokazać składniki, opowiedzieć z czego są zrobione itp. Następnie
wspólnie z dziećmi przygotować domowe wafelki.
2. Malowanie farbami ( najlepiej do malowania palcami ) wiosennych kwiatów –
karta pracy ( załącznik „Kwiaty” )
Proszę o wykonanie karty pracy. Praca może być wykonana za pomocą farb i pędzla lub gąbki do
mycia naczyń albo farbami do malowania palcami.
3. Wykonywanie wiosennych pieczątek na kartce przy pomocy jabłek, gruszek i farb.
Potrzebne materiały:
Jabłko, gruszka, farby plakatowe i pędzel.
Proszę przekroić dziecku owoce na połówki i pomóc pomalować je. Następnie odbijamy pieczątki
na kartce, tworząc różne kompozycje.

Teraz możemy stymulować zmysł dotyku...
Zabawy sensoryczne
https://www.youtube.com/results?search_query=woreczki+sensoryczne+jak+zrobi%C4%87
https://www.youtube.com/watch?v=JwgMzwXTRhk
ścieżka sensoryczna
https://www.youtube.com/watch?v=9t9ZgPcmHvA
...i węch
Powonienie dostarcza dziecku informacji o otaczającym go świecie. Odgrywa ważną rolę w
normalizacji wrażeń sensorycznych.
Samodzielne wykonanie odświeżacza do domu
https://www.youtube.com/watch?v=kMFtRjq1dC0
Domowy odświeżacz powietrza w spray’u

Działa podobnie jak te sklepowe, czyli niweluje brzydkie zapachy i może pachnieć jak tylko sobie
wymarzymy.
Do jego zrobienia potrzebne będą:
•
•
•
•

szklanka wody
pół łyżeczki sody oczyszczonej
olejek zapachowy
butelka ze spryskiwaczem

Do butelki wlewamy wodę, dodajemy sodę i kilkanaście kropli olejku. Im więcej olejku tym
mocniejszy zapach. Zakręcamy butelkę, wstrząsamy, żeby wszystko dobrze wymieszać i gotowe!
Księga zapachów
Można z dzieckiem wspólnie stworzyć księgę zapachów. Wystarczy do zeszytu powklejać pęczki
roślin, kawałki warzyw czy przyprawy w woreczku, np. lawendę, zasuszoną pietruszkę, polne
kwiatki itp. W ten sposób powstanie wspaniały katalog zapachów, który można opisać.
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