
W krainie dziecięcej fantazji 
propozycje aktywności na czas nauki zdalnej 

12.04.2021- 16.04.2021

MOJE OŻYWIONE DRZEWKO

Przekształć poniższe drzewko tak, aby przedstawiało prawdziwego, żywego ludka.
Postaraj się, aby Twój rysunek był niezwykły!



 



BĄDŹ JAK PICASSO!

Lubisz malować farbami ? Dzisiaj proponujemy Ci czystą abstrakcję! Możesz 
wykonać swoje własne dzieło sztuki!
Przygotuj: 
-Farby: najlepiej wodniste
-kartkę papieru 
-mały lejek (jeżeli nie masz lejka wykonaj go sam np. w kubeczku plastikowym lub 
kartonowym zrób dziurkę a następnie zaklej ją taśmą od spodu kubka)
-pędzle
-twardą podkładkę (np. deskę do krojenia)
PRACA POWSTANIE DZIĘKI METODĄ POURINGU, która polega na 
rozlaniu farby na środku a następnie sterowaniu kartki tak, aby rozlała się po 
całej jej powierzchni ZNAJDZIESZ FILMIK W KTÓRYM JEST 
INSTRUKCJA JAK TO ZROBIĆ ! 
https://www.youtube.com/watch?v=xzTTaAyHcI0

KREATYWNE RYSOWANIE

Materiały:
– kartki,
– miękkie ołówki,
– gruby flamaster,
– kredki pastelowe.
Zamknij oczy i przez chwilę rysuj ołówkiem dowolne, nieokreślone kształt – 
bazgroły. Kiedy  otworzysz oczy, ujrzysz plątaninę kresek. Obracając kartkę w różne 
strony, próbuj dostrzec w bazgrołach jakieś wyłaniające się kształty postaci, 
przedmiotu, zwierzęcia itp. Możesz pokazać rysunek pozostałym członkom rodziny i 
poprosić ich o skojarzenia. Dalej  tylko pogrub ołówkiem lub flamastrem 
wyobrażone kształty, dorysowując ewentualnie brakujące elementy i rysunek gotowy.

https://www.youtube.com/watch?v=xzTTaAyHcI0


UŁÓŻ HISTORYJKĘ

Poniżej masz kilka obrazków. Spróbuj ułożyć historyjkę w której wykorzystasz 
wszystkie elementy z obrazków. Nie zapomnij przedstawić jej innym ! 

 



CUKIERKOWE WRÓŻBY

Do tej zabawy będą potrzebne Ci: nożyczki, klej, cukierki i poniższe wróżby
Wytnij  poziomo  teksty  zawierające  wróżby  a  następnie  przyklej  je  do  wcześniej
przygotowanych cukierków.  Poproś swoich rodziców, opiekunów lub rodzeństwo,
aby wylosowały  cukierek z przepowiednią. Sam także sprawdź,  co przyniesie Ci
los! Powodzenia!
Ciesz się skarbie, za tydzień dostaniesz lalkę Barbie!
Wieczorem, gdy słońce już zajdzie, Twój królewicz Cię znajdzie!
Jutro w południe ubrudzisz się cudnie!
Pojutrze z rana zniknie Ci piżama!
Stań przy jarzębinie jutro o trzynastej godzinie, szczęście Cię nie ominie!
Na Twe urodziny będzie zjazd rodziny!
W niedzielę spotka Cię gratka, spotkasz Kubusia Puchatka!
W poniedziałek z rana dostaniesz w prezencie pawiana!
Za tydzień lub dwa będziesz skakał jak pchła!
Czeka Cię wielka wygrana, gdy kogut zapieje z rana!
Czeka Cię podróż dookoła świata, jak pozwoli Ci tata!

WYMYŚL SWÓJ UKŁAD TANECZNY! 

Wymyśl swój układ! Mogą to być proste kroki powtarzające się! Spróbuj nauczyć go 
siostrę, brata, koleżankę, kolegę lub rodziców! 
Poniżej masz propozycję piosenki. Możesz ułożyć też układ do swojej ulubionej 
piosenki ! 

https://www.youtube.com/watch?
v=u3S8T3jZA6A



STWORKI

Wytnij  szablony  przedstawiające  stworki,  uporządkuj  je,  pokoloruj  i  przyklej  na
kolorowe kartki!

PODWÓJNE
KOMPOZYCJE

Materiały:
– wielokolorowe flamastry o różnej grubości,
– kartki.
Rysuj  dwoma flamastrami  naraz,  trzymając
je  jednocześnie  w  jednej  ręce.  Na  kratce
pojawiają się podwójne rysunki i zachodzące
na  siebie  linie.  Możesz  też  rysować
jednocześnie dwoma rękami (w każdej jeden
flamaster),  symetrycznie  lub  w  dowolnym
kierunku.  Pokoloruj  każdą  wyodrębnioną
powierzchnie  flamastrem  lub  wykonaj
grafiki  –  zamaluj  powierzchnie  w  kółka,
kreski, kropki, paski.
Wersja  II
Możesz  tworzyć  na  powstałych
powierzchniach pracę dotyczącą jednego tematu, np. drogi, las, morze itp.



ZUMBA KIDS

 Electronic Song - Minions
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

Shakira - Lego 
https://www.youtube.com/watch?v=TI-
Thsr9VFA

https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA




ZAPROJEKTUJ 

Fantazja to bardzo ważne narzędzie dziecięcej wyobraźni – nie ma 
żadnych granic – spróbuj ją wykorzystać przy pomocy kartki papieru i 
kredek – narysuj swój wymarzony dom przyszłości – może zawierać 
elementy baśniowe, bajkowe – zupełnie odległe od rzeczywistości – im 
bardziej odległe – tym lepiej! � � Następnie pokaż swoje dzieło rodzicom
i rodzeństwu i opowiedz o wszystkich szczegółach na obrazku – ciekawe
czy Twoja rodzina ma podobne wyobrażenie o domach przyszłości?
Skoro Twój dom marzeń został już stworzony – wykreujmy jego 
mieszkańców – zaprojektuj stroje, wykorzystując szablony sylwetek:

Dom już jest, ludzie mieszkający w nim wyglądają wspaniale – teraz 
wymyśl wspólnie z rodziną czym będziemy się żywić za kilkaset lat? 
Przygotuj kartki i coś do pisania dla wszystkich mieszkańców Twojego 
prawdziwego domu i niech każdy zapisze kilka swoich pomysłów – 
następnie przeczytajcie je na głos – dobra zabawa gwarantowana! � �


