
Propozycje zajęć świetlicowych: 18 – 22 maj 2020 r. 

 

1. Szkolna gra w szachy online - Szachy Dzieciom 

https://szachydzieciom.pl/ 
 

   

2.Zadanie szachowe.  Debiut 

  

https://szachydzieciom.pl/


Zadania i ćwiczenia na temat popularnych akcji debiutowych. 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484 

• Mat głupca. 

Zadania i ćwiczenia na temat mata głupca, czyli najkrótszej szachowej 

partii. 

• Mat szewski. 

Zadania i ćwiczenia na temat mata szewskiego, czyli najpopularniejszej 

akcji debiutowej. 

• Zły wypad hetmana – 1. 

Zadania i ćwiczenia na temat przedwczesnego wypadu hetmana. 

• Zły wypad hetmana – 2. 

Zadania i ćwiczenia na temat przedwczesnego wypadu hetmana. 

• Mat Legala. 

Zadania dotyczące mata Legala, nieoczekiwanej, szybkiej i pięknej 

debiutowej kombinacji. 

Szybki mat w debiucie. 

Zgaduj posunięcia tej strony, która dała bardzo szybko mata w debiucie! 

 

3.Dzień Mamy - Kwiatki w wazoniku dla Mamy. 

Kwiatki w wazonie dla Mamy to dobry pomysł na prezent z okazji jej święta, 

ponieważ może on być od razu laurką z życzeniami. Wazonik jest papierowy, więc 

życzenia możemy przykleić z tyłu. 

https://www.szkolneinspiracje.pl/kwiatki-w-wazoniku-dla-mamy/ 

 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484
https://www.szkolneinspiracje.pl/kwiatki-w-wazoniku-dla-mamy/


Sposób wykonania: 

• Kolorową techniczną kartkę składamy na połowę i odmierzamy prostokąt o 

wymiarach 21 cm x 10 cm. Przy zgięciu zmniejszamy prostokąt po jednym 

centymetrze z każdej strony i rysujemy trapez. 

 

 

 

•  Po wycięciu jeden z boków zaokrąglamy. Następnie smarujemy brzegi klejem i 

sklejamy wazonik. Dobry klej w sztyfcie bez problemu daje radę złączyć trwale 

brzegi. 

 

 

 

 

• Teraz możemy przystąpić do wykonania kwiatków do wazonika dla Mamy. W 

tym celu możemy wykorzystać gotowe filcowe lub drewniane kwiatki oraz 

zielone druciki kreatywne. Druciki nacinamy do odpowiedniej wysokości 

(najlepiej przeciąć je mniej więcej w połowie) i doklejamy na końcach główki 

kwiatów. To, ile ich włożymy do wazonika zależy oczywiście od wielkości. 

Szablony kwiatów znajdziesz na stronie: 

 https://www.szkolneinspiracje.pl/pomoce-edukacyjne/. 

https://www.szkolneinspiracje.pl/pomoce-edukacyjne/


 

• Wazonik z kwiatkami dla Mamy możemy ozdobić w dowolny sposób np. 

gotowymi elementami filcowymi lub wyciętymi serduszkami z kolorowego 

papieru. Fajnym akcentem będzie kokardka z drucika kreatywnego. Sposób 

wykonania i mocowania pokazany jest poniżej na zdjęciach. 

  

 

  

• Na koniec możemy przykleić z tyłu naszej laurki życzenia dla Mamy. Gotowe 

życzenia drukujemy na białej lub kolorowej kartce lub piszemy odręcznie. 

Ozdabiamy i gotowe. 

 

 

 

4.Origami – Kwiatek dla Mamy. 

Pamiętajcie o swoich Mamach! 

Jak zrobić tulipana z papieru: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MtonW5o7xh8                            

https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w 

 

Tulipan orgiami krok po kroku: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtonW5o7xh8
https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w


http://zrobiszsam.muratordom.pl/dekoracje/w-domu/tulipan-origami-krok-po-

kroku,12_772.html 
 

 
 

 

Potrzebne będą: 

• kolorowa kartka rysunkowa, np. różowa 

• zielona kartka 

• nożyczki 

• wykałaczka lub rurka po napojach 

 

Krok I – Tworzenie zagięć na papierze 

Z kolorowej kartki wycinamy kwadrat. Składamy go na pół po przekątnej (tak żeby 

powstał trójkąt), rozkładamy, znów składamy po przekątnej, ale w drugą stronę, 

rozkładamy. Składamy na pół wzdłuż jednego boku, rozkładamy, składamy wzdłuż 

drugiego boku, rozkładamy. Powinna powstać siatka zagięć tak jak na zdjęciu obok. 

 

Krok II – Składanie w trójkąt 

Papier składamy w trójkąt wzdłuż linii od rogu do środka kwadratu, środkowe linie 

składamy do środka, tak jak na zdjęciu. Powinny powstać dwa trójkąty łączące się w 

wierzchołku. 

 

 
 

 

Krok III – Składanie w romb 

Każdy z trójkątów składamy tak, żeby jego dolne rogi połączyły się z wierzchołkiem 

trójkąta. Otrzymujemy kształt rombu złożonego z dwóch zaginających się trójkątów. 

Przekładamy boki (trójkąty) tak, by z obu stron mieć romb z całej kartki, bez zagięć. 

http://zrobiszsam.muratordom.pl/dekoracje/w-domu/tulipan-origami-krok-po-kroku,12_772.html
http://zrobiszsam.muratordom.pl/dekoracje/w-domu/tulipan-origami-krok-po-kroku,12_772.html


 

 

Krok IV – Tworzenie płatków 

Kolejno zginamy cztery boki do środka. Wkładamy powstałe płatki do siebie. 

Wdmuchujemy powietrze przez dziurkę, która powstała na jednym z wierzchołków 

 

 

 

Krok V – Wywijanie płatków i tworzenie łodygi 

Wywijamy płatki. Wycinamy z zielonego papieru pasek i przyklejamy go do 

wykałaczki. Wycinamy listek i przyklejamy. Wkładamy wykałaczkę, rurkę po 

napojach do kwiatka, ewentualnie składamy łodygę.  Tulipan gotowy. 

 

 
 

5.Zabawy ruchowe - Trening ze Spidermanem i Chodakotem. 
 

Pamiętajcie, że ćwiczenia fizyczne  to zdrowie. Na pewno bardzo Wam brakuje 

świetlicowych gier i zabaw ruchowych z powodu kwarantanny. Dlatego podsyłamy 

propozycje na wykonanie kilku ćwiczeń w domu ze Spidermanem i Chodakotem. 

 



 

 

6.Dzień Matki – historia święta: 

 

Początki tego święta sięgają już czasów starożytnych. Wtedy to Grecy i 

Rzymianie czcili matki-boginie. W czasach chrystianizacji tradycja ta 

zanikła aż do XVII wieku. Wtedy to odrodziła się w Anglii jako „niedziela 

u matki”. W Stanach Zjednoczonych o oficjalne uczczenie wszystkich 

matek walczyły Ann Maria Reeves Jarvis, a następnie jej córka Anna Jarvis. 

Do Polski tradycja ta przywędrowała w 1914 roku. 

 

7.Ciekawostki o Dniu Matki 

 
https://www.gandalf.com.pl/blog/ciekawostki-o-dniu-matki-calego-swiata/ 

 

8.Wykonaj portret Mamy. 
 Umieść na rysunku to co u Mamy jest charakterystyczne: apaszka, kolczyki, okulary, 

grzywka, kolor oczu...Nie zapomnij narysować ramki obrazka. 

 

9.Wykonaj laurkę dla Mamy. 
Jesli masz trudności z życzeniami , to np na tej stronie znajdziesz podpowiedź 

https://poranny.pl/dzien-matki-2020-najpiekniejsze-zyczenia-wzruszajace-wierszyki-

tradycyjne-rymowanki-jak-zlozyc-szczere-zyczenia-na-dzien-matki/ar/c6-14966150 

 

10.Zagadki 
Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

 

To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo … . 

 

https://www.gandalf.com.pl/blog/ciekawostki-o-dniu-matki-calego-swiata/
https://poranny.pl/dzien-matki-2020-najpiekniejsze-zyczenia-wzruszajace-wierszyki-tradycyjne-rymowanki-jak-zlozyc-szczere-zyczenia-na-dzien-matki/ar/c6-14966150
https://poranny.pl/dzien-matki-2020-najpiekniejsze-zyczenia-wzruszajace-wierszyki-tradycyjne-rymowanki-jak-zlozyc-szczere-zyczenia-na-dzien-matki/ar/c6-14966150


Jest jedna 

i zawsze kochana, 

swoje święto obchodzi 

26 maja...... 

 

11. Wykonaj pracę plastyczną dla Mamy: 
może to być ulepianka z masy (np serduszko), origami - serce, kwiaty z papieru 

umieszczone na słomce itp... 

 

12.Wierszyki dla Mamy – czytanki 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,105b28-dzien_mamy_mamo.html 

 

13.Kwiat z bibuły 
Materiały: 

bibuła 

klej 

patyk do szaszłyków 
Krok I – wycinanie płatków 

Z rolki bibuły wybranego koloru odetnij pasek szerokości ok. 5 cm. Z jednej jego 

strony wytnij płatki. Zależnie od tego, jak to zrobisz,uzyskasz inne wzory kwiatków. 

Możesz po prostu postrzępić bibułę nożyczkami, wycinać płatki zaokrąglone, bardziej 

trójkątne lub zupełnie nieregularne. 

 

 
Krok II - Przyklejanie płatków 

Przyklej pociętą bibułę do wykałaczki, tak żeby część wykałaczki pozostała bez 

bibuły. 

 

 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,105b28-dzien_mamy_mamo.html


Krok III – oklejenie łodygi 
Pozostawioną część wykałaczki oklej zieloną bibułą i przyklej do niej listki. Kwiatek 

gotowy. 
 

 
 

14.Zestaw piosenek dla Mamy 
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

 

15. 10 pomysłów na prezent dla Mamy 
https://www.szkolneinspiracje.pl/10-pomyslow-na-prezent-z-okazji-dnia-matki/ 

 

16.Kodowanie na dzień Mamy 
https://karolowamama.blogspot.com/2019/05/zakodowane-kwiaty-na-dzien-

mamy-karty.html 

 

17.Jak zrobić laurke na Dzień Mamy 
https://youtu.be/Q-Dl4pp0Rkw 
https://pl.pinterest.com/pin/560346378635917453/ 
https://pl.pinterest.com/pin/623467142153587477/ 

 

18.Wiosenne drzewa na różne sposoby 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=EVXFOWgq0MQ&feature

=emb_title 

 

19.„Serduszko w ramce” z kreatywnych patyczków 
 

Materiały : 

1) biała i czerwona kartka 

2) 4 drewniane patyczki kreatywne lub od lodów 

3) czerwona farba, pędzel i podkładka 

4) klej do drewna np.: wikol 

5) czarny marker 

 

https://ekodziecko.com/serduszko-dla-mamy-2 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME
https://www.szkolneinspiracje.pl/10-pomyslow-na-prezent-z-okazji-dnia-matki/
https://karolowamama.blogspot.com/2019/05/zakodowane-kwiaty-na-dzien-mamy-karty.html
https://karolowamama.blogspot.com/2019/05/zakodowane-kwiaty-na-dzien-mamy-karty.html
https://youtu.be/Q-Dl4pp0Rkw
https://pl.pinterest.com/pin/560346378635917453/
https://pl.pinterest.com/pin/623467142153587477/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=EVXFOWgq0MQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=EVXFOWgq0MQ&feature=emb_title
https://ekodziecko.com/serduszko-dla-mamy-2


 
 

20.Krzyżówka z okazji Dnia Mamy. 

 
Rozwiąż krzyżówkę , z liter w żółtych polach utwórz hasło. 

 

1. Mama maluje nią swoje usta. 

2.Świeci codziennie dla każdej mamy. 

3. Miesiąc, w którym jest Dzień Mamy. 

4. Rysunki, które dzieci tworzą z okazji Dnia Mamy. 

5.Chciałbyś, by zawsze gościł na twarzy mamy. 

6. Wręczane między innymi w Dzień Matki oraz Dzień Kobiet 

7. Trzymasz tam zdjęcia ze swoją rodziną 

8. Wspólne wyjście do parku z mama i tatą 

 

 

 
 

 



21. Wiersz na Dzień Matki -T. Kubiak 

 

W zielonych oczach Matki 

Świeci wiosenna łąka. 

Słońce na drzewach śpiewa 

i budzi kwiaty w pąkach. 

 

W niebieskich oczach Matki 

szepcze kwitnący strumień. 

Tak opowiadać bajki 

to tylko Mama umie. 

 

W błękitnych oczach Matki 

pogodne niebo fruwa. 

Kiedy zasypiasz - Matka 

jak gwiazda nad snem czuwa. 

 

A w czarnych oczach Matki 

noc od samego świtu 

okrywa cię skrzydłami 

ze srebra i błękitu. 

 

 

22.Ćwiczenia  rozwijające spostrzegawczość: 

 

https://portal.librus.pl/pic/20190308/cwic/zestaw%20kart%20pracy_trening_mozgu.pdf 
 

23.Kwiatek na Dzień Mamy 

 
Materiały: 

• kolorowe kartki z bloku technicznego, 

• zielone patyczki kreatywne, 

• kolorowa pianka, 

• papilotki do muffinek, 

• kolorowy filc, 

• koraliki lub guziczki, 

• klej do prac plastycznych 

Wykonanie: 

https://portal.librus.pl/pic/20190308/cwic/zestaw%20kart%20pracy_trening_mozgu.pdf


 

 

 

 

  

 


