
Propozycje zajęć świetlicowych: 20 – 24 kwietnia 2020 r. 
 

1. Interaktywny kurs online  - Szachy Dzieciom. 

 

https://szachydzieciom.pl/ 

 

Zadanie szachowe 2. Mat w 1 ruchu. 

  

Zamatuj czarnego króla: wieżą, dwiema wieżami, hetmanem, gońcem, skoczkiem, wieżą z pionami, 

hetmanem z pionami, pionkami, parą gońców, dwoma skoczkami, gońcem i skoczkiem, hetmanem 

i wieżą, dwoma hetmanami, wieżą i gońcem, wieżą i skoczkiem, hetmanem i gońcem, hetmanem i 

skoczkiem. 

 
Zbiór zadań pokazujących podstawowe pozycje matowe. Matują określone zestawy szachowych bierek. 
https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230 
 

2. Origami – Maseczka bez szycia. 
 

 

Kawałek ręcznika papierowego, dwie gumki i zszywacz - dokładnie tyle potrzeba do skonstruowania 

maseczki ochronnej origami. Należy pamiętać, że bezpośrednio po użyciu bezwzględnie taką 

maseczkę należy wyrzucić. 

- Pamiętajmy, takie maseczki są ochroną doraźną! 

 

Czego dokładnie potrzeba? 

- ręcznik papierowy (niezbyt gruby) — dwa połączone listki 

- dwie gumki recepturki — długość zależna od wielkości osobnika, ale nawet taka z pietruszki 

wystarcza 

https://szachydzieciom.pl/
https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230


- zszywacz z dwiema zszywkami w środku 

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje nas od czwartku  - 16.04.2020 roku. Wychodząc na 

zewnątrz, trzeba się do tego nakazu stosować. Maseczki to towar deficytowy i wcale nie tani, dlatego 

pojawia się coraz więcej pomysłów na to, jak samodzielnie i bez ponoszenia zbędnych kosztów 

wykonać maseczkę w domu. Ci, co już spróbowali przekonują, że to dziecinnie proste i nie wymaga 

umiejętności szycia. Maseczkę można wykonać z tego, co akurat mamy w domu w 30 sekund. 

Wystarczy kawałek materiału, np. bawełny, dzianiny, to może być nasza stara koszulka. Wycinamy 

prostokąt, który ma minimum 20-26 cm szerokości i 35-40 cm długości, może też być kwadrat o 

bokach minimum 35-40 cm. Do szybkiego zrobienia ochronnej maseczki oprócz kawałka materiału 

potrzebne są też dwie elastyczne gumki do włosów. Materiał składamy na trzy równe części. Na boki 

materiału nawlekamy gumki. Odginamy rogi materiału do środka, jeden wkładając w drugi. I gotowe! 

Nakładamy maseczkę na twarz. 

Po każdym naszym powrocie do domu maseczka powinna być wyprana w temperaturze minimum 60 

stopni przez około 45 minut, a potem wyprasowana w maksymalnej temperaturze. Co ciekawe, 

maseczkę jednorazowego użytku, można zrobić także z ręcznika papierowego. To trochę jak sztuka 

origami, jak to zrobić pokazuje Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, film można 

zobaczyć na profilu żorskiej biblioteki w portalu społecznościowym. Film także poniżej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BSpKUj2hj94 

 

3. Zwierzątka z plasteliny. 
 

Kilka pomysłów dla Was na zwierzątka z plasteliny. Zapraszamy na filmy, w których pokazane jest 

jak ulepić zwierzątka z plasteliny krok po kroku. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BSpKUj2hj94


• Ślimak jest bardzo łatwy do ulepienia! Można się dobrze bawić wymyślając 

kolorowe skorupki. https://www.youtube.com/watch?v=4dMrDaFWZME 

• Mała myszka: https://www.youtube.com/watch?v=CyqDdxQBIhQ 

• Słoń:  https://www.youtube.com/watch?v=gIBfFGpKEqs 

• Piesek: https://www.youtube.com/watch?v=P0rmltfcwjs 

• Biedronka: https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA 

• Żaba: https://www.youtube.com/watch?v=Qfto958glHI 

 

 

4. Szkolna gra w szachy online. 
 

 
 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=61146#1 

 

 

5. Bocian z płatków kosmetycznych: 
 

https://www.mamawdomu.pl/2013/04/rodzina-bocianow.html 

 

6. Eksperyment : Samorosnący balon 
 

Potrzebne będą: 

-butelka z wąską szyjką 

-ocet 

-soda oczyszczona 

-balon 

Sposób wykonania: 

Do butelki wlewamy około szklanki octu. 

Następnie wypełniamy dwoma łyżeczkami sody oczyszczonej. Powoli zakładamy balon na szyję 

butelki. I przechylamy tak  by soda wsypała się do octu. Zachodząca reakcja chemiczna sody z 

octem spowodowała, że balon zaczął się nadmuchiwać . 

 

7. Prace plastyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=4dMrDaFWZME
https://www.youtube.com/watch?v=CyqDdxQBIhQ
https://www.youtube.com/watch?v=gIBfFGpKEqs
https://www.youtube.com/watch?v=P0rmltfcwjs
https://www.youtube.com/watch?v=qz87d_ydSqA
https://www.youtube.com/watch?v=Qfto958glHI
https://szachydzieciom.pl/?page_id=61146#1
https://www.mamawdomu.pl/2013/04/rodzina-bocianow.html


 
- kurka z kolorowego papieru 

 http://krokotak.com/2020/04/paper-hen/ 

- wiosenne kwiaty 

http://krokotak.com/2020/03/paper-flowers-6/ 

- kwiaty i motyle z rolki 

https://pl.pinterest.com/pin/560346378636023222/ 

- magiczne kółka 

https://pl.pinterest.com/pin/50313720823463344/ 

 

8. Tydzień  Ziemi 

 

 Prezentacja - Dzień Ziemi 
 

https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja 

 

Planeta Ziemia praca plastyczna - Moje dzieci Kreartywnie 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia- pracaplastyczna 

 

 Dzień Ziemi - krzyżówka 

 

https://www.szkolneinspiracje.pl/krzyzowka-z-okazji-dnia-ziemi/ / 

 

 Ratunek dla Ziemi 
 
https://view.genial.ly/5e8deb0f124be30da50566c0/game-breakout-escape-room-

ratunek-dla - ziemi 

 

 

Filmy edukacyjne: 
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs ekologiczny dom 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/filmy/jak-wygladalaby-ziemia-bez-oceanow,26216.html 

https://www.ekologia.pl/wiedza/filmy/jak-pies-postrzega-swiat,20794.html 

 

Prezentacja Ziemia nasz dom- dbajmy o nią 
https://slideplayer.pl/slide/817335/ 

 

Prośby Ziemi do dzieci 
https://slideplayer.pl/slide/8126174/ 

Rodzinna narada- opracowanie rodzinnego planu ochrony przyrody i postaw proekologicznych (np. 

segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii…) 

 

Wiersze ekologiczne 
 http://zostaneko.blogspot.com/p/ekologiczna-poezja.html 

- narysuj ilustrację do wybranego wiersza 

-opracuj spektakl teatrzyku domowego do wybranego wiersza 

 

Kolorowanki 
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https://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/ 

https://pl.pinterest.com/pin/848647123515015442/ 

 

krzyżówki kolorowanki 
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dbajmy-o-ziemie-chronmy-rosliny/ 

 

9. Praca z mapą: 
Mapa Polski 

- poznaj z rodziną krainy geograficzne Polski 

- przypomnij położenie na mapie  głównych miast, rzek Polski, miejsce swojego zamieszkania oraz 

rodziny   

- zaplanuj wakacje 

 

Mapa świata 

- położenie Polski w Europie, świecie 

- zaplanuj podróż dookoła świata, którą zrealizujesz później 

 

10. Kula ziemska 
 

Sposób przygotowania: 

1.Kulkę (styropianową lub piłeczkę) malujemy klejem 

2.Przyklejamy kwadraciki niebieskie i zielone 

3.Markerem rysujemy oczy i buzię Ziemi 

4.Z czerwonej bibułki wycinamy dwa kółeczka i przyklejamy Ziemi rumieńce. 

Link jak to zrobić. 

https://mojebambino.pl/prace-plastyczne-wiosenne/13623-kula-ziemska.html 

 

11. Ekologiczne zagadki 
 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Ekologiczne+zagadki+dla+dzieci 

12. Żonkile z papilotek 

Do wykonania pracy potrzebne jest: 

 kartka papieru, dwie żółte papilotki (lub innego koloru), kawałek żółtej i zielonej bibuły, 

nożyczki i klej. 

Z dwóch papilotek wycinamy kształt kwiatu Żonkila, z bibuły skręcamy łodygi i wycinamy trawę 

oraz liście, a na koniec przyklejamy wszystko na kratkę. 

Pomocny link jak wykonać. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/ 

 

 

13. Planeta Ziemia 

 
Do stworzenia planety za pomocą rosnących farb będziecie potrzebować: 

https://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/
https://pl.pinterest.com/pin/848647123515015442/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dbajmy-o-ziemie-chronmy-rosliny/
https://mojebambino.pl/prace-plastyczne-wiosenne/13623-kula-ziemska.html
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Ekologiczne+zagadki+dla+dzieci
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/


szablon ziemi ( link do wydruku) dwie kartki techniczne A4, rosnące farby w kolorze zielonym i 

niebieskim przepis również poniżej na filmie potrzebna będzie: (sól, mąka, woda), patyczki do 

mieszania lub pędzelki, mikrofala lub piekarnik. Na wykończenie pracy biała i czarna farba. 

 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/ 

 

14. Krzyżówka - DNI ZIEMI 

 
https://www.szkolneinspiracje.pl/krzyzowka-z-okazji-dnia-ziemi/ 

 

15. Edukacja ekologiczna  – STRAŻNICY ZIEMI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/
https://www.szkolneinspiracje.pl/krzyzowka-z-okazji-dnia-ziemi/
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4

