
Zapraszamy na nowy tydzień ze świetlicą  
I. Rozwiąż rebus i uzupełnij zdanie, a dowiesz się: 

        23 KWIETNIA PRZYPADA ……………….    ………………….   …………………………. 

 

ĘTY = ATOWY              CI= Ń       Ę=KI 

 

II. Jak powstaje książka? 

- "JAK POWSTAJE KSIĄŻKA" — FILM STWORZONY NA WARSZTATACH ANIMACJI W KSIĘGARNI DWIE 
SIOSTRY 
https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q  

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  

III. Wykreślanka związana z Międzynarodowym Dniem Książki / w załączniku/. 

IV. Piosenki o książkach i czytaniu. 

ttps://www.youtube.com/results?search_query=piosenka+o+czytaniu+ksi%C4%85%C5%BCek  
 
V. Wykonaj plakat do piosenki z zachętą do czytania.  
Możecie wykorzystać takie hasła :  

„Lubię czytać!”, „Czytanie to przygoda!”, „Czytanie jest SUPER!”, 
 „Moje książki- mój świat”, „Czytaj ze mną!” 

 
Możecie zrobić zdjęcie Waszych plakatów i wysłać swoim kolegom z klasy, Waszej Pani i 
wychowawcą świetlicy.  
 
VI. Propozycja od Pana Kleksa. Zaśpiewajcie z nim.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA  
  
VII.  A jeśli ktoś lubi wiosnę i kwiaty, właśnie kwitną żonkile , proponuję zrobić sobie własne w 
domu.  
https://www.youtube.com/watch?v=H_Oan-z8rsU 
 
Żonkil 1 . Potrzebujemy na jeden kwiatek (oczywiście możecie zrobić dwa lub trzy, tylko wtedy 
przygotowujemy odpowiednio więcej materiałów): 
dwa kwadraty w żółtym kolorze o boku 8cm, żółta i zielona krepina, nożyczki, klej,kartka z bloku 
A3 lub A4 biała lub niebieska. 
 
 Kwadraty składamy na cztery części, jak widać na zdjęciu. Wycinamy środek, powstaje nam 
kwiatek o czterech płatkach, z drugim robimy to samo. Sklejamy oba kwiatki, żeby był jeden o 
ośmiu płatkach. Środek żonkila robimy z krepiny lub bibuły- sklejamy pasek, żeby powstała 
tutka. Doklejamy do środka kwiatka. Teraz robimy łodyżkę i liście z krepiny. Całość przyklejamy 
na kartkę. Na dole możemy dokleić jeszcze trawę .  
Żonkil 2. Potrzebujemy (na jeden kwiatek) :  
dwie papilotki od muffinek w kolorze żółtym lub pomarańczowym, żółtą i zieloną krepinę, 
nożyczki, klej, kartka z bloku A3 lub A4 biała lub niebieska. 
  



Wycinamy kształt kwiatka, jak widać na zdjęciu, to spód żonkila. Z drugiej robimy środek, z 
żółtej krepiny skręcamy małe dwa, trzy słupki. Sklejamy całość kwiatka. 
Z krepiny skręcamy łodyżkę, wycinamy i skręcamy brzegi na listki. Przyklejamy kwiatka na 
kartkę. 
  Wszystko widać na zdjęciach / załączniki/.  
  

  

Podgląd filmu YouTube Pan Kleks - Witajcie w naszej bajce (w wykonaniu zespołu Wesołe 
Nutki) 

 

 

Pan Kleks - Witajcie w naszej bajce (w wykonaniu zespołu Wesołe Nutki) 

Podgląd filmu YouTube Jak zrobić Papierowy Żonkil / How to make a Paper Daffodil 

 

 

Jak zrobić Papierowy Żonkil / How to make a Paper Daffodil 

VIII. Pamiętajcie o minimum ruchu: 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 
 
Podgląd filmu YouTube Ciekawa rozgrzewka dla Dzieci na WF - Praktyczne Ćwiczenia! 

 

 
IX. Origami - wzory do papierowych „składanek”: ptaków, rybki i inne /w załączniku/. 



 

X. W załączniku : Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich znajdziesz min. propozycje 
inspiracji do zrobienia ciekawych zakładek do książki. 

XI. Lubisz czytać ? 
Kilka propozycji, gdzie w Internecie za niewielką kwotę możesz znaleźć interesującą książkę. 
 
1. Legimi 
 
2. EMPIK PREMIUM w aplikacji EMPIK GO 
Kody na 60 dni. Szczegóły na stronie: https://www.empik.com/czas-w-domu 
 
3. PUBLIO http://www.publio.pl/darmowe.html 
Ok. 200 darmowych ebooków, w tym „Egzamin ósmoklasisty 2019 matematyka”, „Egzamin 
ósmoklasisty 2019 język polski”!!! 
 
4. Wydawnictwo SQN – codziennie 1 ebook za 1 zł https://sqnstore.pl/ 
 
5. Chmura czytania 
(Książki do czytania za darmo. Fundacja Festina Lente) 
 

 

 

           

 


