
Świetlica 21-24.04.2020 

Witam ponownie i już jesteśmy po przerwie świątecznej, pewny jestem że każdy z nas odpoczął od zdalnej 

nauki ,niestety trzeba wracać. Wiem, że nie każdemu się chce, ale takie czasy. 

W tym tygodniu znów wam zaproponuję parę zabaw, które nie wymagaj wielkiego  wysiłku a tym bardziej 

klocków czy zabawek. Wykorzystujemy to co mamy pod ręką. 

Przypominam wszystkim, dzieciakom  którzy chodzą na świetlicę że możemy pomóc w odrabianiu zadań 

domowych.  Środa jest takim dniem i można z tego skorzystać, informacja przez librus-wiadomości. 

Zabawa: Co to za moneta?    

Opis zabawy: Wyszukiwanie w dużym słoju 5 litrowym wśród skrawków gazet, papieru, bibuły ręką 

monet (żetonów). Monet musi być dużo więcej niż uczestników. Każde dziecko może tylko wyciągnąć 

jedną monetę. Nazywanie odnalezionej monety. Powiększanie zawartości swojej sakiewki. 

Przeliczanie monet w sakiewce 

Zabawa: Wędrująca złotóweczka    

Opis zabawy: Dzieci siedzą w kręgu. Ktoś najstarszy jest w środku koła, trzyma w dłoni monetę o 

nominale 1 zł. Rytmicznie wypowiada słowa wyliczanki  pozostali chodzą jednocześnie w rytm: 

Złotóweczka tu. 

Złotóweczka tam. 

Złotóweczkę mam. 

Po słowie mam podaje wybranemu dziecku monetę. Wówczas ta osoba staje za prowadzącym i razem 

powtarzają ten rytm. Następnie wyliczankę wymawia dziecko i podaje inny rytm. Jeżeli dziecko nie 

potrafi zaproponować swojego rytmu, prowadzący  podaje już znany lub inny. 

Propozycje rytmu:     ta – ta – ta, 

ta – ti-ti – ta,  

ta- ti-ti – ti-ti, itp. 

Zabawa: Uciekająca złotóweczka   
Opis zabawy: Dzieci siedzą w kręgu po turecku. Jedno z dzieci chodzi po obwodzie koła trzymając w 

dłoni emblemat z nominałem 1 zł. Pozostałe dzieci mówią: Złotóweczkę mam. Złotóweczkę dam. Raz 

– dwa – trz., Gonisz mnie ty. Na słowa gonisz mnie ty dziecko kładzie za plecami kolegi emblemat i 

ucieka. Osoba, która otrzymała emblemat szybko podnosi się i starała się  dogonić uciekającego 

gracza. Dziecko, które ucieka stara się usiąść na miejscu poprzedniego. Zabawa trwa dalej. 

Jeżeli dziecko złapie kolegę wówczas kolega odpada z gry. 

A kiedy się znudzicie, a mam nadzieję że nie to proponuję bardzo ciekawą stronę gdzie można bawić 

się on line. Mogą to czynić młodsi i starsi. 

http://pisupisu.pl/ 
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