
 

 

ZAJECIA Ś WIETLICOWE 
20 – 24 kwietnia 2020r. 

1. „Eksperymenty na domowa nudę” 

Zapewniam,  będziecie się świetnie bawid 

Oto kilka propozycji: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

POZDRAWIAM 

 

 

 



 

 

2. „Jem zdrowo i kolorowo” 

Wiosenne kanapki 

Zobacz jak w prosty sposób można przygotowad pyszne, zdrowe                      

i kolorowe kanapki. 

Wybierz propozycję kanapki  która podoba Ci się najbardziej i spróbuj 

przygotowad taką na śniadanie  

Kanapki motylki to pełna żywych kolorów porcja wiosennych 

nowalijek. Z jajka, szczypiorku, papryki, ogórka i rzodkiewki można 

wyczarowad wspaniałego motylka! 

Kolejna propozycja to „kanapki z uszami” które sprawdzą się nie tylko 

w Święta Wielkanocne, są pyszne i zdrowe 

 
Do dzieła  

 

 
BĘDZIE  PYŚZNIE,  ZDROWO 

 
I  KOLOROWO 

 



 

 

 

 

 



 

 

SMAKOWAŁY  WAM   
„KANAPKI MYSZKI” 

Z  CIEMNEGO  PIECZYWA? 
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3. „ZABAWY BAOKAMI MYDLANYMI” 

 

 1 litr wody; 

 4 łyżki płynu do mycia naczyo; 

 barwniki spożywcze; 

 słomki do napojów; 

 biała kartka; 

Bańki mydlane, krok po kroku 

Do dużego naczynia wlewamy litr wody i dodajemy 3 łyżki 
gęstego płynu do mycia naczyń. Delikatnie mieszamy 
składniki.  Do małych miseczek lub szklanek wlewamy wodę                
z płynem i dodajemy odrobinę barwnika spożywczego. 
Mieszamy łyżeczką i zabieramy się za „produkcję” kolejnej 
kolorowej mikstury. 

 
 

Zabawa polega na dmuchaniu przez słomkę i tworzeniu kaskady 
kolorowych baniek. Wyleją  się z misek jak lawa. Baoki zostawią na 
kartce kolorowe wzory, które można później wykorzystad jako papier 
do pakowania prezentów lub dekorację pokoju. Najciekawsze 
fragmenty kartek wycinamy  i  wkładamy do ramek na zdjęcia. 
 

Zobaczcie film: 

https://www.youtube.com/watch?v=IHNDXa-FMD4 

źródło: HAART – blog 

UDANEJ  ZABAWY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHNDXa-FMD4


 

 

4. PROGRAM „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”  

 
Jak prawidłowo ś ciągac  rękawiczki                      

i maśeczkę 

 

Jak prawidłowo założyd i ściągnąd maseczkę ochronną?                                
Jak prawidłowo myd ręce, by zachowad maximum bezpieczeostwa? 
Jak ściągad rękawiczki jednorazowe?                                                           
O czym należy pamiętad podczas ich noszenia?  

Pamiętajmy, mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni 
publicznej. Obejrzyj film i zobacz, jak prawidłowo założyd maseczkę, 
jak bezpiecznie ją ściągnąd oraz jak na koocu odpowiednio ją 
zutylizowad. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYKe-B3x4pw&feature=youtu.be  - jak zdjąd rękawiczki 

https://www.youtube.com/watch?v=_RZ9lN_M74c&feature=youtu.be - jak zdjąd maseczkę 

1. Przed założeniem maski umyj ręce mydłem i wodą lub płynem 
do dezynfekcji na bazie alkoholu. 

2. Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą a maską 
nie ma żadnych przerw.  

3. Unikaj dotykania maski podczas jej używania. 
4. Wymieo maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna, nie używaj 

ponownie masek jednorazowych.  
5. Aby zdjąd maskę, chwyd ją od tyłu za wiązanie. 
6. Wyrzud maseczkę do zamykanego pojemnika; umyj ręce 

mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=mYKe-B3x4pw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_RZ9lN_M74c&feature=youtu.be


 

 

Jak prawidłowo myc  ręce, by zachowac  
maximum bezpieczen śtwa? 

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, 
że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek 
drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroid może tylko 
mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myd ręce, by oczyścid je             
z 90 proc. bakterii. Aby uzyskad najlepszy efekt, potrzebna jest 
zaledwie niecała minuta. 

Przeprowadź doświadczenie z farbką, zachowując przy tym 
podstawowe zasady prawidłowego mycia rąk: 

 myj ręce ok. 30 sekund 
 rozpocznij od zmoczenia rąk wodą 
 nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni 
 dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie 

rozprostowane dłonie 
 pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, 

grzbietów palców oraz okolic kciuków 
 na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha 

jednorazowym ręcznikiem. 

  

Jak rozprowadzid mydło myjąc ręce  

Mydło zazwyczaj jest przezroczyste i nie zwracamy uwagi jak 
rozprowadzid je na dłoniach. Dzięki użyciu rękawiczek i farbki 
dokładnie widad jak ważne jest dokładne rozprowadzenie mydła na 
powierzchni całych dłoni. 

  
 

 

Źródło: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 



 

 

Co możesz zrobid, spędzając czas wolny z dziedmi w domu?   

Zobaczcie niezwykłą zabawę! 

Tym razem zrobimy kolejny, mały eksperyment, a dla miłośników tajnych 
operacji, zagadek czy odkrywców, proponuję zaszyfrowaną wiadomośd!  

  

Aby przeprowadzid dzisiejszy eksperyment i zrobid „rozwijające się kwiatki”, 
będą Wam potrzebne: 

 kolorowy papier 
 nożyczki 
 miska z wodą 
 ołówek, kredki, flamastry. 

Kliknij w link, zobaczysz jakie to proste 

https://youtu.be/_kXCqB9XxNs 

Przygotowanie eksperymentu: 

1. Z papieru wytnij koło. 
2. Złóż je trzykrotnie na pół, aż uzyskasz kształt widoczny na 

zdjęciu. 
3. Wytnij kształt płatka. 
4. Rozłóż kwiatek. 
5. W środku możesz coś narysowad lub napisad tajną wiadomośd. 
6. Złóż płatki do środka, w taki sposób, aby całkowicie zakryd 

wiadomośd. 
7. Włóż kwiaty do miski z wodą i obserwuj, jak się rozwijają, 

prezentując ukrytą w środku wiadomośd. 

Nie czekaj dłużej, tylko biegnij po kolorowy papier i nożyczki! 
Przekonaj się, jak szybko rozwijają się kwiatki i zaskocz swoje dzieci 

ciekawą wiadomością! 

  

Źródło: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

https://youtu.be/_kXCqB9XxNs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


