
1 TANIEC 

 

Taniec to również jedna z dziedzin sztuki. Wpisuje się w film, czy teatr. 

 Dzisiaj kilka roztańczonych propozycji na spędzenie wolnego czasu. 

              Zaangażujcie całą rodzinę! 

 Jak szybko uczycie się czegoś na pamięć? Czy jesteście w stanie 

zapamiętać kroki taneczne każdego z graczy? 

 

KTO PIERWSZY SIĘ POMYLI?  

Do tej zabawy potrzebujesz tylko muzyki! 

 Wszyscy gracze ustawiają się w kole.  

 Pierwszy gracz wchodzi do środka koła, pokazuje dowolny krok taneczny i 

wraca na swoje miejsce. 

 Do środka wchodzi kolejny gracz, naśladuje ruch poprzedniego gracza, 

dodaje swój i wraca na swoje miejsce. 

 Jego miejsce zajmuje następny w kolejności gracz. Naśladuje ruchy swoich 

poprzedników i dodaje kolejny 

 I tak każdy z graczy. W tę grę można zagrać nawet w parze. Możecie 

zrobić challenge - kto pierwszy odpadnie Poniżej link z odpowiednią 

muzyką i krokami do wykorzystania:  

https://youtu.be/a-uNsy0hxhk 

  
 

"W CENTRUM UWAGI" 

 Potrzebujesz latarki i dobrego humoru 

 W tę grę najlepiej zagrać wieczorem, kiedy do oświetlenia pomieszczenia 

https://youtu.be/a-uNsy0hxhk
https://youtu.be/a-uNsy0hxhk


potrzebne jest światło z lampy. 

 Jedna osoba staje w środku koła i trzyma latarkę. Obraca się dookoła 

własnej osi oświetlając każdego z graczy. Wszyscy wesoło tańczą. 

 W pewnym momencie osoba w środku oświetla tylko na jedną osobę. 

 Wtedy ta zamienia się w prawdziwego lwa parkietu i tańczy najlepiej jak 

potrafi! 

  

Pozostali gracze głośno kibicują! 

 Po chwili osoba w środku koła znowu zaczyna się obracać i wyznacza 

kolejne osoby! 

 Nie marnuj czasu - zatańcz! 

Muzykę do tańca znajdziesz tutaj: 

https://youtu.be/Ovq0YTMGk1A 

   

2 PRACA PLASTYCZNA 

 

Niech się święci Trzeci Maja:) 

 Nasz pomysł na ten dzień to zrobienie kwiatów w naszych barwach 

narodowych. Na dziś wybraliśmy taki wzór. 

https://youtu.be/Ovq0YTMGk1A
https://youtu.be/Ovq0YTMGk1A


 

 Z wielu takich kwiatów można zrobić szybką dekorację na nasze okna w 

domu. Można  wykorzystać je jako kotyliony , poświęcone majowym 

świętom ,kiedy wyjdziemy na spacer z rodzicami . Do tego zamiast na 

galowo ubierzemy  się na biało-czerwono i będzie patriotycznie:)  

Zobaczcie jak wykonać taki kwiat na krótkim filmiku.  

https://www.youtube.com/watch?v=bTP3L_-PqwU 

  

3 KRZYŻÓWKA PATRIORYCZNA 

Wspólne rozwiązywanie krzyżówek i poznawanie związanych z historią 

Polski ciekawostek będzie nie tylko świetną okazją do znakomitej zabawy 

dla całej rodziny, lecz także nietuzinkowym sposobem na kształtowanie w 

młodych Polakach postawy patriotycznej, opartej na dumie z dokonań 

naszych wielkich przodków. 

https://www.youtube.com/watch?v=bTP3L_-PqwU


  

4 ZABAWY NA WESOŁO 

 



Po lekcjach online zapraszamy Was do spędzenia kreatywnego i pełnego 

śmiechu wieczoru z rodziną! 

 Zabawy można również wykonywać jako przerywnik w nauce :) 

 Mnóstwo śmiechu gwarantowane! 

https://pl.pinterest.com/pin/298082069084489314/ 

A na rozgrzewkę...Czekoladowe wyścigi! 

 

Potrzebujesz tylko tabliczki czekolady :) 

 Połam czekoladę na kostki rozdziel kostki czekolady między graczy 

 odchyl głowę do tyłu i połóż czekoladę np. na policzku poruszając 

delikatnie głową i używając mięśni twarzy spróbuj przesunąć czekoladkę 

tak, by móc ją zjeść 

 Ważna zasada - nie używamy rąk! 

 Wygrywa ten, kto pierwszy zje swoją czekoladkę :) 

  

Można spróbować również z... OREO ;) 

Miłej zabawy 

Pozdrawiamy – wychowawcy świetlicy 

 

https://pl.pinterest.com/pin/298082069084489314/

