
Poniedziałek 25 maja 2020r.  

Zaczyna się kolejny tydzień świetlicy on Line.  „ Książka dobra na wszystko” 

W tym tygodniu zajmiemy się książkami . Stare powiedzenie mówi , że kto więcej 

czyta ten bardziej zna świat i ludzi. Czytając rozwijamy swoje zainteresowania, 

wyobraźnie i kreatywność .  Lepiej wypowiadamy się mamy bogate słownictwo.  

Dlatego namawiam Was – CZYTAJCIE!  

Teraz przedstawię Wam ulubiony komiks z mojego dzieciństwa……. Obejrzyjcie 

krótki film animowany zrealizowany na podstawie komiksu” Tytus , Romek, i  

A’ Tomek.  

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

A Waszym zadaniem będzie stworzenie własnego komiksu  na dowolny temat lub 

na podstawie ulubionej książki.  Przyślij cie te komiksy na maila. Czekam ;-)  

Zabawa na dzisiaj:  

Zorganizujcie w domu z rodzeństwem turniej gier planszowych . Zróbcie zdjęcie 

z rozgrywek i wyślijcie do mnie.  

Wtorek 26 maja 2020r.  

Kwiaty  dla wszystkich Mam. Wszystkiego najlepszego! 

I Wy pamiętajcie o Mamie i 

mamie chrzestnej……. Wasza Pani to też mama;-) 

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


Wracając do naszych książkowych rozważań  zadanie na dzisiaj to posłuchanie 

tej japońskiej bajki i powiedzcie mamie co uchroniło chłopca przed gryzoniami? A 

może sami wymyślicie jakąś bajkę?  

https://www.youtube.com/watch?v=FNR_JQPQVQ0 

Zabawa na dzisiaj!  

Po całym męczącym, pełnym ekscytacji dniu warto wykonać kilka ćwiczeń, które 

pozwolą  się wyciszyć i przygotować do snu. Do takich aktywności należą np. 

„Opadające liście”. W pozycji stojącej dziecko chwyta stopą leżącą na podłodze 

chustę, podrzucają ją do góry i obserwuje jej ruch podczas opadania, po czym 

odtwarza ten ruch własnym ciałem. Warto powtórzyć tę czynność kilka razy. 

Wieczornym ćwiczeniem oddechowym, które również relaksuje jest tzw. 

„Świeczka”. Dzieci dmuchają na wystawiony palec – raz prawej, raz lewej ręki. 

Można powtórzyć kilka razy. Warto też naśladować odgłosy np: wiatru – www…, 

szumu liści – szszsz…, warkotu silnika – wrr….., lokomotywy – puf, puf – ogólnie 

wszystkiego co wam podpowie wyobraźnia. 

Relaxik fajny jest!  

Środa 27 maja 2020r.  

Wiem, że większość z Was uwielbia czytać książki z serii Klub Tiary. Stawiam 

Wam dzisiaj zadanie: wybierz swoją ulubioną część i zilustruj    najciekawszy 

fragment. Może to być ilustracja plastyczna, literacka, obojętnie co wolicie ale 

ma mnie zachęcić do przeczytania tej lektury. 

A kto nie lubi tych książek ma zadanie inne: pokoloruj ilustracje, / już wiecie że 

należy ja przekopiować do programu Paint / i podpisz z jakiej bajki jest ta postać 

☺  

Zabawa na dzisiaj: 

Poproście mamę,  by pocięła na kawałki włóczkę i przydzieliła każdemu w rodzinie 

jeden kawałek, dłuższy czy krótszy, jak wypadnie. Zadanie jest takie , że 

uczestnik zabawy ma opowiadać dowolna bajkę tak długo jak wystarczy nici. Miłej 

zabawy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNR_JQPQVQ0


 

 

 

 



Czwartek 28 maja 2020r.  

Koniec maja to zawsze w naszej szkole wielkie święto – Dzień Patrona.  

 

 

To Adam Mickiewicz wielki poeta. 

 

A to polecam do przeczytania każdemu uczniowi naszej szkoły. 



Mickiewicz Adam Bernard, ur. 24 XII 1798, Nowogródek lub Zaosie k. 

Nowogródka, zm. 26 XI 1855, Stambuł, poeta, już przez współczesnych uznawany 

za największego poetę polskiego romantyzmu.  

 

 

24 XII 1798 

urodził się w Zaosiu k. Nowogródka 

1822 

opublikował Ballady i romanse (1. tom Poezji) 

1823 

opublikował Dziady cz. II i IV oraz Grażynę (2. tom Poezji) 

1823–24 

oskarżony w procesie filomatów i filaretów 

1825–IV 1828 

przebywał na Krymie i w Moskwie 

1826 

ukończył Sonety 

1828 

opublikował poemat Konrad Wallenrod 

1829–32 

podróże po Europie (Berlin, Rzym, Neapol, Genewa, Drezno) zakończone 

osiedleniem się w Paryżu 

1832 

opublikował Dziady cz. III oraz Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego 

1834 

wydanie Pana Tadeusza 



ożenił się z Celiną Szymanowską 

1840–44 

profesor Collège de France 

1841 

poznał A. Towiańskiego 

1849 

założyciel i redaktor „Tribune des Peuples” 

26 XI 1855 

zmarł w Stambule 

Szczegółowe informacje znajdziecie tu: 

https://streszczenia.pl/autor/mickiewicz-adam/ 

Piątek 29 maja 2020r.  

Dzisiaj ciąg dalszy obchodów Dnia Patrona. 

Wykonajcie pracę dowolna technika „ Szkoła przyszłości”  

A teraz zapoznajcie się z wierszami naszego patrona. Są to wiersze dla dzieci.  

http://wiersze.juniora.pl/mickiewicz/mickiewicz_l01.html 

https://www.youtube.com/watch?v=OkvefEE6vN0 

A to musicie obejrzeć koniecznie: 

https://www.youtube.com/watch?v=6J9om4jfov8  

I tym radosnym akcentem zakończyliśmy tydzień. Przed nami Wasze święto!  

Udanego Weekendu już prawie świątecznego!   

https://streszczenia.pl/autor/mickiewicz-adam/
http://wiersze.juniora.pl/mickiewicz/mickiewicz_l01.html
https://www.youtube.com/watch?v=OkvefEE6vN0
https://www.youtube.com/watch?v=6J9om4jfov8

