Drodzy Rodzice i Uczniowie
W razie zaistniałych problemów związanych z organizacją nauczania w domu, jako pedagog
szkolny jestem do Państwa dyspozycji w godz. 11.00 – 13.00 (poniedziałek – środa).
Jeśli mogłabym w czymś pomóc proszę o kontakt drogą elektroniczną na adres
e-mailowy: druga.huta@wp.pl
Pedagog szkolny: Elżbieta Kuśmiderska

Propozycje co można robić z dzieckiem w domu?






Grać w gry planszowe, karty, warcaby, szachy.
Uczyć się – pamiętaj, że w szkołach i przedszkolach odbywa się nauka zdalna i
nauczyciele zlecają Wam i Waszym dzieciom różne zadania.
Czytać książki, bajki, komiksy.
Oglądać pasma dla dzieci w telewizji lub filmy dokumentalne na platformach vod.
Może czas na nowe hobby? Majsterkowanie, robienie na drutach czy gra na
instrumencie.

Jeśli chcecie zapewnić Waszym dzieciom porcję świeżego powietrza, pójdźcie do lasu.
Spacerujcie, tam, gdzie nie ma ludzi!
Poniżej zamieszczam kilka zabaw, które można wykorzystać podczas
„CO JEST POTRZEBNE DO?”
Uczestnicy kolejno wymieniają co jest potrzebne do... (np. łowienia ryb, upieczenia
ciasta, odkrycia naukowego, zdobycia wysokiej góry). Propozycje nie mogą się
powtarzać
„OPOWIADANIE NA LITERĘ...”
Uczestnicy pracując w grupach piszą opowiadanie na dowolny temat (ok.0,5-1 str.), w
którym wszystkie litery alfabetu będą zaczynały się na wybraną literę alfabetu.
„NA SZCZĘŚCIE I NIESTETY”
Uczestnicy zabawy opowiadają wspólną historię. Historię rozpoczyna pierwsze osoba
formułując jedno zdanie rozpoczynające się od „Na szczęcie...”, kolejna osoba kontynuuje
historię dodając kolejne zdanie rozpoczynające się od „Niestety...”. Kolejne osoby
kontynuując wspólne opowiadanie naprzemiennie używając zwrotów „Na szczęście” i
„Niestety”
„KONKURSY Z NAGRODAMI”
Stwórzcie domowe turnieje wiedzy, to może być znajomość geografii, historii, bajek,

roślin, czy innych rzeczy jakie tylko przyjdą wam do głowy. Już samo tworzenie gry i
wymyślanie zasad jest kreatywną zabawą.

„BĄDŹ MISTRZEM”
Utwórz nowe wyrazy wykorzystując litery ze słowa „krasnoludek”. Litery w wyrazie
mogą się powtarzać np. dudek
Prace plastyczne:
„DRZEWKO PEŁNE KWIATÓW”
Potrzebne będą: klej magiczny, gałązki brzozy .
Przynieś z ogrodu kilka gałązek brzozowych i ułóż je w bukiet i włóż we flakonik.
Następnie przyklej popcorn do gałązek.
„SADZENIE WIOSENNEJ TRAWKI”
Potrzebne będą: pojemnik po serku lub po jogurcie bez napisów, owies, ziemia,
kolorowy papier na oczy i klej.
Na pojemniku przyklej oczy i buzię wg własnego pomysłu. Następnie w pojemniku po
jogurcie zasiej ziarenka owsa, podlej go i czekaj na „czuprynkę”, która wyrośnie z
pojemniczka.
Powodzenia.

