
DROGIE DZIECI !

Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Przedstawiam Wam propozycję różnych 
wyzwań, jeśli się nudzicie, jeśli nie wiecie co zrobić z wolnym czasem- zajrzyjcie na 
świetlicę.

Świąteczny nastrój powoli udziela się wszystkim, a z pewnością sprzyja temu muzyka. 
Prezentuję Wam utwory o tematyce bożonarodzeniowej, które z pewnością wprowadzą Was 
w święta:

 Pachnie świętami: https://www.youtube.com/watch?
v=puNHLcis2Gw&ab_channel=Zozi-Topic

 Choinko piękna jak las: https://www.youtube.com/watch?
v=6ZDR1jbKY6k&ab_channel=annabarbara

 Była noc- wesoła pastorałka dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=3-
79ZfZaX-E&ab_channel=Jangok

 Siedem reniferów- pastorałka dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=-
kqqkavf9xM&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-
Piosenkidladzieci

Dla tych co chcą poruszać się w rytm muzyki zapraszam do tańca: https://www.youtube.com/
watch?v=8jn_f5tVhR8&ab_channel=Lautino

Aby zapoznać się z historią Bożego Narodzenia: poznać tradycje i obyczaje świąteczne w 
Polsce zapraszam do obejrzenia: 

 Tradycyjne obyczaje świąteczne: Wigilia- tradycja Boże Narodzenie 
https://www.youtube.com/watch?v=l7Pk7bHmtjw&ab_channel=DarekGo
%C5%82%C4%99biowski

 Jak dawniej świętowano Boże Narodzenie w Polsce: https://www.youtube.com/watch?
v=tJJ_cb631g0&ab_channel=FundacjaUniwersytetDzieci

By stoły świąteczne w Waszych domach wyglądały przepięknie przygotowałam dla Was 
film z którego nauczycie się w jaki sposób składać serwetki. Nagranie przedstawia dwa wzory
świąteczne. Powodzenia

 Jak złożyć serwetki na Boże Narodzenie?: https://www.youtube.com/watch?
v=3hjXCRhGpzk&ab_channel=Zr%C3%B3bToSam

Jeżeli chcecie wykonać ozdobę choinkową lub inną dekorację przypomnę Wam choinkę, 
którą wykonywaliśmy w ubiegłym roku:

 Choinka 3D: https://www.youtube.com/watch?
v=Nse2SKFjh8I&ab_channel=Genialne

Dla tych co lubią oglądać bajki i opowiadania zapraszam na filmy:
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 Masza i niedźwiedź: „Idą święta”: https://www.youtube.com/watch?
v=U0IOzHmo7ts&ab_channel=MaszaiNied%C5%BAwied%C5%BA

 Pastuszek PSYT: ”Boże Narodzenie”: https://www.youtube.com/watch?
v=F7s0P03w8Zo&ab_channel=MalaRu

Jeśli chcecie zrobić komuś przyjemność, wyślijcie mu kartkę na Boże Narodzenie. To 
zwyczaj, który zaczyna zanikać, a jest symbolem pamięci, którą darzymy osoby obdarowane 
kartkami i życzeniami. Jeśli chcecie zrobić jeszcze lepsze wrażenie zróbcie kartki 
samodzielnie. Oto kilka pomysłów:

 22 piękne kartki świąteczne: https://www.youtube.com/watch?
v=XdDR3DzQeJU&ab_channel=5-minutoweSztuczki

Zredagujcie piękne życzenia i wyślijcie z pomocą rodziców. 

Dla bardziej leniwych polecam kurs szybkiego rysowania dla dzieci „Rysowanki”. 
Przygotujcie: ręce, kartkę papieru, flamastry i chęci. Ozdobienie rysunków według własnego 
uznania, można nadać im charakter świąteczny:

 13 pomysłów na rysowanie dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?
v=6IhSs1oirHM&ab_channel=5-minutoweSztuczki

Moje pierwsze akwarium w słoiku
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Zobaczcie jaka wspaniała zabawa! Akwarium jak prawdziwe – błękitna woda, wodne rośliny,
kamyki, muszelki i nawet złota rybka!

Co potrzebujesz, żeby zrobić akwarium w słoiku:

– oczywiście słoik!

– woda (możesz także kupić glicerynę)

– niebieska farbka lub barwnik spożywczy

– plastikowe roślinki akwariowe 

– kamyczki

– muszelki

– rybka/rybki

– opcjonalnie – brokat

Jak zrobić akwarium w słoiku:

Na dnie słoika układamy warstwę kamyczków i muszelki. Możemy wrzucić też większe 
kamyki, żeby łatwiej było nam „posadzić” rośliny. Skąd wziąć rośliny? Nasze są ze sklepu 
zoologicznego. Rybka też, bo w naszym sklepie zoologicznym sprzedawane są też akcesoria 
dla wędkarzy.

Barwimy wodę odrobiną niebieskiej farbki. Zamiast samej wody możemy naleć do słoika 
mieszankę wody i gliceryny. Wtedy możemy wsypać do słoika trochę brokatu – będzie to 
dodatkowa urocza atrakcja. Gdy w słoiku będzie gliceryna, brokat będzie opadał na dno 
wolniej.

Quizy przyrodnicze:

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/

Zachęcam Was do dobrej zabawy i efektywne spędzanie wolnego czasu w świątecznej 
atmosferze. Jeżeli chcecie swoje prace możecie prezentować na stronie internetowej szkoły.

Życzę wszystkim uczestnikom świetlicy on-line: WESOŁYCH ŚWIĄT 

Wychowawcy świetlicy!

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/

