
Zajęcia świetlicowe 22 – 26. 03. 2021r. 

Drodzy uczniowie, witamy Was serdecznie i zapraszamy do ciekawego 

spędzania czasu. 

WITAMY WIOSNĘ 

 

 

 

PANI WIOSNA 

Witajcie kochani, cudowni przyjaciele 

Przybywam z daleka, dróg przebyłam wiele. 

Płynęłam łódeczką po błękitnej wodzie 

Cały świat do życia pragnę budzić co dzień. 

Witajcie, witajcie kochani. 

Cieszę się, że jestem z wami. 

Usłyszałam wasze głosy, 

uczesałam zaraz włosy. 

I przybyłam na wezwanie. 

Bardzo miłe to spotkanie 

 



Proponujemy wykonanie prac plastyczno – technicznych o tematyce wiosennej np: 

1. Postać Marzanny. 

2. Pani wiosna. 

3. Powrót bocianów. 

4. Taniec bocianów z żabkami. 

5. Pierwsze wiosenne kwiaty. 

6. Wiosna na łące. 

  

Wiosenny spacer - wyjdźcie na świeże 

powietrze! 
Wiosna sprzyja spacerom i długim zabawom na zewnątrz. Są to 

niezwykle ważne elementy sprzyjające rozwojowi każdego człowieka. 

Ruch na świeżym powietrzu jest jedną z metod budowania odporności. 

Wiosenny spacer to także świetny moment na wykorzystanie 

wrodzonej dziecięcej ciekawości i wspólne odkrywanie budzącej się do 

życia przyrody. 

 

Zachęcamy również do rozwiązania kilku zadań matematycznych rozwijających 

logiczne myślenie. 

1. Na stadionie odbywa się bieg na 1500 m. Bieżnia ma długość 400 m. Ile metrów do 

mety pozostało zawodnikowi, który przebiegł 3 okrążenia? 

A) 400 B) 300 C) 200 D) 150 

2. Adam zauważył, że jeżeli kupi 5 porcji lodów, to zostanie mu 19 złotych, a jeżeli kupi 

8 takich porcji, to zostanie mu 10 złotych. Ile pieniędzy ma Adam? 

A) 50 zł B) 34 zł C) 21 zł 
 

 

3. Ania obchodziła swoje urodziny w czwartek, a jej koleżanka Ewa obchodziła swoje 

urodziny 8 dni wcześniej. Jaki wtedy był dzień tygodnia? 

A) Środa B) Czwartek C) Piątek 
D) Wtorek 

 

4. Tata Tomka jest starszy od jego mamy o 4 lata. Obecnie tata ma 37 lat. Ile lat miała 

mama 10 lat temu? 

A) 31 B) 23 C) 21 D) 20 



5. Turysta w ciągu dwóch dni przeszedł 33 kilometry. Drugiego dnia przeszedł trasę trzy 

razy dłuższą niż w pierwszym dniu i jeszcze 5 kilometrów. Ile kilometrów miała trasa 

przebyta przez turystę drugiego dnia? 

A) 12 B) 26 C) 50 D) 20 

 

6. Która z następujących liczb jest najmniejsza? 

A) 2+0+1+0 B) 2-0+1-0 C) 2+0-1+0 D) 2-0+1+0 

7. W turnieju tańca bierze udział 12 par tanecznych. Mały Jaś zauważył, że walca 

tańczyło 18 osób. Ile par nie tańczyło walca? 

A) 3 B) 6 C) 4 D) 5 

 

                                                                                      Pozdrawiamy  Was  serdecznie                                 

                                                                                            WYCHOWAWCY     ŚWIETLICY 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


