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Jan Brzechwa

Urodził się w 1898 roku w Żmerynce.
Z zawodu był adwokatem, z pasji – autorem licznych wierszy,
takich jak: Kaczka Dziwaczka, Pan Drops i jego trupa, 
Przygody Pchły Szachrajki, Ptasie plotki, Na wyspach 
Bergamutach.
Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.:
�  nagrodę miasta Warszawy za całokształt twórczości
�  nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży 
Jego wiersze są pełne humoru i fantazji, wiele z nich to utwory satyryczne. 
Nic dziwnego, że nazywano Brzechwę profesorem serdecznego uśmiechu. 
Na podstawie jego utworów powstało tez wiele interesujących filmów.

Jan Brzechwa – właściwie Jan Wiktor Lesman, ps. Szer-Szeń,
Inspicjent Brzeszczot – polski poeta pochodzenia 
żydowskiego, autor wielu znanych bajek i wierszy
dla dzieci i dorosłych, tłumacz literatury rosyjskiej. 

Świetlica w Szkole 04/2017
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Świetlicowy organizer

WARSZTAT PRACY

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Temat tygodnia: Szkoła marzeń według Jana Brzechwy

ZAJĘCIA 
UMYSŁOWE

ZAJĘCIA
MANUALNE

GRY I ZABAWY
RUCHOWE

UMUZYKALNIENIE /
TEATRALNE

W AKADEMII PANA KLEKSA (s. 6-7,28)*

A jak … – poznanie Ambrożego 
Kleksa.
Nadawanie sobie imion.
Nauka przędzenia liter. 

Lekcja kleksografii – wykonanie 
odbitki z farb. 
Lekcja guzikologii – wyklejanka
z guzików. 

Łapanie motyli – zabawa 
ruchowa z krepiną. 
Wyścigi – zabawa 
ruchowa z kostką do gry 
i autkami.

Słuchanie piosenek 
z filmu „Akademia 
Pana Kleksa”. 

MAPA NASZYCH WAD (s. 20-21)*

Rozwiązywanie krzyżówki 
z hasłem. Zapoznanie dzieci 
z autorem licznych wierszy – 
Janem Brzechwą.

Mądra sowa – zabawka z papierowej
rolki.

Latająca poduszka, 
przyklejona ręka, 
chwytaj – zabawy 
ruchowe. 

Wysłuchanie 
piosenki „Kwoka” – 
przypomnienie 
dobrych manier. 

„Samochwała” – nauka 
piosenki. 

WIOSENNE RERE KUM KUM (s.12-13)*

Gorąca puszka –  
rozwiązywanie zagadek 
wiosennych. 
Żaby i żabki – prezentacja 
najpopularniejszych gatunków 
zamieszkujących nasz świat. 

Moja żabka – praca plastyczna ze starych 
płyt CD lub papierowych talerzyków. 

Arka Noego – zabawa 
ruchowa. 
Bocian i żaby – zabawa 
ruchowa z muzyką.

Żaba – teatrzyk 
kukiełkowy. 

UCZYMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ Z WRÓBELKIEM (s. 22-23)*

Przysłowia o pieniądzach – 
rozmowa z dziećmi.
Co można oszczędzać?– burza 
mózgów. 
Poznanie wiersza Jana 
Brzechwy „Rozrzutny wróbel”.

Oszczędzamy
materiały
świetlicowe –
praca
plastyczna
z różnych
ścinków. 

Wyścig z jajkiem – 
zabawa ruchowa. 
Butelka – zabawa 
ruchowa. 

Słuchanie wierszy 
Jana Brzechwy 
o zwierzętach w 
interpretacji Piotra 
Fronczewskiego. 
Nauka recytacji 
wierszyka z jajka. 

ZWIERZĘTA BRZECHWY (s. 10-11)*

Zwierzęca dobieranka – zabawa.
Wycieczka do zoo – wirtualny 
spacer. 

Wykonanie sylwetki ulubionego 
zwierzaka z materiałów 
recyklingowych. 

Słoń – zabawa 
ruchowa.
Czarodziejski wąż – 
zabawa
odprężająca.

Wysłuchanie 
i oglądanie zestawu 
piosenek „Zwierzęta” 
Jan Brzechwa – 
Babadu TV. 

Notatki

Joanna Hoffmann *Świetlica w Szkole” nr 4/2017 
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Jan Brzechwa –
dzieciom

Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor 
Lesman (ur. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce, 
zm. 2 lipca 1966 w Warszawie), wnuk war-
szawskiego księgarza i  wydawcy Bernarda 
Lesmana oraz stryjeczny brat poety Bolesła-
wa Leśmiana. Poeta i satyryk, z zawodu ad-
wokat, specjalista w dziedzinie prawa autor-
skiego. Autor wielu znanych bajek i wierszy 
dla dzieci, utworów satyrycznych, tekstów 
dla dorosłych. Tłumacz literatury rosyjskiej. 

Bibliografia w wyborze

Elżbieta Trojan 

Największą popularność przyniosła mu 
twórczość dla dzieci, m.in.: Tańcowala igła 
z nitką, Kaczka Dziwaczka, Akademia Pana 
Kleksa, Przygody Pchły Szachrajki, Ptasie 
plotki, Brzechwa dzieciom, Bajki i baśnie.

Niniejszy materiał bibliograficzny ma 
na celu pomóc pedagogom w  przygoto-
waniu się do zajęć wprowadzających dzie-
ci w  świat twórczości Jana Brzechwy. Za-
wiera opracowania dotyczące jego życia 

i twórczości, w tym materiały metodyczne
– scenariusze zabaw, lekcji, zajęć edukacyj-
nych, konkursów czytelniczych, imprez 
i inscenizacji oraz materiały repertuarowe 
i krzyżówki. Adresowany jest do nauczy-
cieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkol-
nej i języka polskiego w  szkołach podsta-
wowych oraz nauczycieli świetlic. �

Artykuły z czasopism:
Błażejewski M.: Szkoła marzeń – lekcja klek-

sografii w Akademii Pana Kleksa. „Wycho-
wawca” 2016, nr 10, s. 33-34

Chrobak K.: W  kręgu słów: o  tematyczno-
-lingwistycznych analogiach w  twórczości Ju-
liana Tuwima, Jana Brzechwy oraz Wandy 
Chotomskiej. „Guliwer” 2013, nr 1, s. 12-20

Chrobik R.: O  zabłąkanej stonodze, grzybie 
wojnie i świecie, którego nie ma, czyli bajki
Jana Brzechwy po ukraińsku. „Pamiętnik 
Literacki” 2016, z. 1, s. 153-166

Fejgier G.: Tańcowała igła z  nitką: zabawy 
z  wierszami Jana Brzechwy. „Bliżej Przed-
szkola” 2013, nr 1, s. 26-27

Gepner J.: Fantastyka baśniowa na przykła-
dzie Akademii Pana Kleksa oraz Harry 
Potter i  kamień filozoficzny. „Polonistyka” 
2014, nr 8, s. 39-43

Jędrych K.: Akademia Pana Kleksa w  XXI 
wieku. „Język Polski w Szkole dla klas IV-

-VI” 2010/2011, nr 2, s. 51-65

Majewska M.: Spotkanie z poetą zaczynamy – 
na Bergamuty i do zoo wyruszamy. „Bliżej 
Przedszkola” 2015, nr 10, dod. „Przewod-
nik nauczyciela przedszkola”, s. 41-45

Michnik I., Szulta K.: Lekcja pokory. „Bliżej 
Przedszkola” 2012, nr 4, s. 59-61

Oskroba D.: Poznaję grzyby. „Bliżej Przed-
szkola” 2015, nr 7/8, s. 90-91

Pacyna-Dawid P.: Licealiści czytają przed-
szkolakom. „Biblioteka w Szkole”  2015, nr 
3, s. 18-20

Paczkowska M.: Kto to, co to? Konkurs ze 
znajomości wierszy Jana Brzechwy. „Biblio-
teka w Szkole” 2015, nr 2, s. 23 

Raszka J.: Dzieci – humor – literatura. „Wycho-
wanie w Przedszkolu” 2014, nr 2, s. 44-48

Sawicka A.: Razem można wiele (Uroczy-
stość przedszkolna pod hasłem: Kolorowe 
wiersze Brzechwy i  Tuwima). „Wychowa-
nie w Przedszkolu” 2013, nr 6, s. 36

Skutela B.: Czas na wakacje. Scenariusz in-
scenizacji słowno-muzycznej w  przedszko-
lu. „Bliżej Przedszkola” 2015, nr 5, s. 38-39

Tylkowska K.: Z książeczką i z humorem. Wy-
chowanie w Przedszkolu 2013, nr 11, s. 42-45

Ubgeheuer-Gołąb A.: Nowy dydaktyzm. 
(Od Jachowicza do Kerna). „Guliwer” 2010, 
nr 3, s. 12-18

Wioska K.: Utwory Jana Brzechwy w  pracy 
z dziećmi. „Przedszkolne ABC” 2016, nr 2, s. 
26-27

Witek J.: Akademia pana Kleksa. Konkurs. 
„Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 17-18

Witwer A.: Z  Brzechwą jest wesoło: scena-
riusz konkursu czytelniczego. „Biblioteka 
w Szkole” 2013, nr 5, s. 16

Elżbieta Trojan
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Opolu 

WARSZTAT PRACY

Wydawnictwa zwarte: 
Bonk G.: Konkursy i  turnieje w  bibliotece. 

Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydaw-
nicza, 2013

Brzechwa J.: Gdy owoc dojrzewa. Warszawa: 
Iskry, 1960

Fantastyczny świat: komiks na podstawie książ-
ki Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa” / 
[wybór il. Patrycja Kucik et al.]. Kędzierzyn-
Koźle: Miejska Biblioteka Publiczna, 2014

Gradkowski H.: Czym jest literatura dziecię-
ca? (poradnik metodyczny). Jelenia Góra: 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 
2013

Malicki J., Papuzińska J.: Nie bój Brzechwy: 
studia i  szkice kleksologiczne. Katowice: 
Śląsk, 2010

Urbanek M.: Brzechwa nie dla dzieci. War-
szawa: Iskry,  2013

Urbańska M.: Lustro, rozstanie i  miłość: 
o  „Banicie” Jana Brzechwy. Łódź: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
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W Akademii Pana Kleksa
Cele ogólne:
�  poznanie Akademii Pana Kleksa;
�  budowanie więzi i integracja grupy. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  poznaje Pana Kleksa i jego 

Akademię;
�  zdobywa wiedzę o tym, jak 

postrzegają go inni ludzie; 
�  potrafi współdziałać z innymi; 
�  rozwija zdolności manualne;
�  zaspokaja potrzebę akceptacji 

i przynależności. 

Metody pracy:
�  słowne;
�  praktycznego 

działania;
�  aktywizujące. 

Środki:
�  fragmenty „Akademii Pana Kleksa” 

Jana Brzechwy; 
�  odtwarzacz CD;
�  płyta z muzyką z „Akademii Pana 

Kleksa” – piosenka „Witajcie 
w naszej bajce”;

�  piegi wykonane z samoprzylepnego 
papieru kolorowego;

�  karteczki + mazaki;
�  taśma papierowa do przyczepienia 

imion; 
�  zagadki dotyczące bajek i baśni;
�  białe kartki A4;
�   kolorowe farby (płynne,

np. tempera w butelkach); 
�  pojemniki z kolorowymi guzikami;
�   sznurek w kłębku;
�  zniszczone pudełka gier 

planszowych;
�   zniszczone książki;
�  taśma klejąca;
�   papier do zrobienia okładek,
�  globus lub 4 globusy;
�  kartki A4 z odrysowanym 

szablonem dziurki od klucza;
�   kolorowe kredki i mazaki;
�   chusta animacyjna KLANZA;
�  ogonki z krepiny dla każdego;
�  płyn do robienia baniek;
�   sitka;
�  kółka;
�   obręcze do wytwarzania baniek;
�  tabliczka czekolady. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Paulina Cysak

Przebieg zajęć
Zajęcia inspirowane wizytą w  Akade-

mii Pana Kleksa dzielą się na dwie części. 
Pierwsza (1-10) odbywa się w sali świetli-
cowej, a druga (11-12), jeśli istnieje taka 
możliwość – na świeżym powietrzu.

Po każdej zabawie dzieci otrzymują je-
den pieg.

Część wstępna

 Powitanie grupy – wprowadzenie
do tematu
Dzieci wita nauczyciel w  przebraniu 

Pana Kleksa. Ma perukę, okulary, brodę, 
dorysowane piegi, pod szyją muchę, sze-
roką marynarkę itd. W sali rozbrzmiewa 
piosenka „Witajcie w naszej bajce”. Dzie-
ci siadają w kręgu.

Część zasadnicza

1.A jak …
Nauczyciel przedstawia się dzieciom 

jako potomek Ambrożego Kleksa i serdecz-
nie zaprasza wszystkich do wspólnej zaba-
wy w Akademię Pana Kleksa. Aby się w niej 
znaleźć, należy przyjąć nowe imię. Każde 
dziecko otrzymuje karteczkę i mazak, aby 
zapisać wybrane przez siebie imię. W Aka-
demii, do której postanowił zabrać dzieci 
nauczyciel, zaszły pewne zmiany i mogą do 
niej uczęszczać również dziewczynki, dla-
tego na wizytówkach powinny zagościć 
niepowtarzające się imiona męskie i  żeń-
skie na literę A. Młodszym dzieciom moż-
na takie wizytówki przygotować w dwóch 
woreczkach (dla dziewczynek i  chłopców) 
do losowania. 

Nauczyciel informuje dzieci, że przy-
gotował dla nich kilka lekcji, dzięki któ-
rym będą mogli lepiej poznać Akademię 
Pana Kleksa.

2. Senne lusterka
Na stoliku przy każdym łóżku chłop-

ca zamieszkującego Akademię znajdo-
wało się senne lusterko, w  którym za-
pisywane były sny chłopców. Nauczy-
ciel prosi dzieci, aby dobrały się parami 
i usiadły naprzeciwko siebie, pełniąc na-
wzajem rolę luster. Każde dziecko robi 
przed swoim lustrem różne gesty i miny, 
starając się coś pokazać. Zadaniem lustra 
jest odtwarzać lustrzane odbicie tych za-
chowań i spróbować odgadnąć, co mogą 
oznaczać.

3. Lekcja bajkologii
Wychowawca przytacza z książki 

„Akademia Pana Kleksa”, fragment o tym, 
co znajdowało się za murami Akademii. 
Zatrzymuje się na opisie furtek do bajek 
i  proponuje Bajkowy Quiz, aby spraw-
dzić wiedzę uczniów na temat bajek i ba-
śni. Przykładowe pytania:
�  Co uwierało księżniczkę, która spała 

na setce poduch?
�  Ilu było krasnoludków, przyjaciół kró-

lewny Śnieżki?
�  Skąd się wzięła Calineczka?
�  Kto był najzimniejszą królową świata?
�  Kto przechytrzy Babę Jagę w pierniko-

wej chatce?

4. Lekcja kleksografii
Każde dziecko otrzymuje kartkę pa-

pieru. Nauczyciel prosi, aby każdy z  jed-
nej strony kartki leżącej poziomo zro-
bił kleks, a  następnie złożył kartkę na 
pół i rozgniótł. Dzięki temu na kartkach 
tworzą się niesamowite kształty. Po wy-
konaniu obrazków uczniowie układają 
z nich galerię i próbują opowiedzieć, co 
widzą, – figury, zwierzęta, rośliny itp. 

5. Lekcja guzikologii
Prowadzący wyjaśnia dzieciom, dla-

czego Szpak Mateusz zbiera guziki. Po-
nieważ ma ich bardzo dużo, nauczyciel 
pożyczył część kolekcji w  pewnym celu.
Uczniowie dzielą się na 4 grupy odliczając 

SCENARIUSZE

Formy pracy:
�  indywidualna;
�   grupowa;
�  zbiorowa. 
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do czterech wg wybranych kolorów. Każ-
da drużyna otrzymuje od nauczyciela po-
jemnik z  guzikami. W określonym cza-
sie należy stworzyć z  tych guzików po-
stać Pana Kleksa, motyla, szpaka, lub ja-
kiś inny wybrany obraz. 

6. Nauka przędzenia liter
Nauka przędzenia liter była w  Akade-

mii bardzo ciekawą lekcją, Pan Kleks wy-
myślił, że litery znajdujące się w książkach 
można wyprostować i nawinąć na szpulkę, 
a kiedy potem chce się coś przeczytać wy-
starczy przesuwać nitkę i czytać ją palcami. 
Nauczyciel trzyma w  ręku kłębek sznur-
ka, mówi pierwsze słowo i  podaje kłębek 
do osoby siedzącej obok albo naprzeciw-
ko; osoba ta dodaje słowo od siebie i prze-
kazuje kłębek dalej. Trwa to do czasu, kie-
dy ostatnia osoba otrzyma kłębek. Zamiast 
pojedynczych słów można mówić po jed-

nym zdaniu (w zależności od wieku dzieci). 
Ma z nich powstać jakaś opowieść. Można 
ją kontynuować zwijając kłębek.

7. Wizyta w szpitalu chorych sprzętów
Nauczyciel opowiada uczniom o  szpita-

lu chorych sprzętów, istniejącym w Akade-
mii. Pokazuje chorujące książki i gry plan-
szowe, którym należy naprawić okładki lub 
opakowania – tłumaczy, jak to zadanie wy-
konać. Wychowankowie zabierają się do 
prac naprawczych.

8. Lekcja geografii
Wychowawca opowiada o tym, jak

w  Akademii Pana Kleksa przebiegała
lekcja geografii. Następnie wyjmuje duży 
globus i  prosi, aby uczniowie odnaleź-
li na nim nazwy różnych krajów z  całe-
go świata. Jeśli istnieje możliwość użycia 
większej ilości globusów, grupę dzielimy 
na zespoły i te prześcigają się, by jak naj-
szybciej odnaleźć podany kraj.

9. Wizyta w fabryce dziur i dziurek
Nauczyciel opowiada dzieciom o  fa-

bryce dziur i dziurek, którą zwiedził Pan 
Kleks ze swoimi uczniami. Wręcza każ-
demu dziecku odrysowaną dziurkę od 
klucza. Zadanie polega na namalowaniu 
świata, który można zobaczyć zaglądając 
przez nią.

10. Lekcja kolorów
Do przeprowadzenia tej zabawy nie-

zbędna będzie chusta animacyjna 
KLANZA. Wszyscy falują nią dość wy-
soko Nauczyciel wymawia nazwę koloru 
i wszystkie osoby stojące przy tym kolo-
rze mają przebiec pod chustą, zamienia-
jąc się miejscami (na chuście są dwa takie 
same kolory, zatem osoby biegnąc pod 
nią zajmują miejsca kolegów i koleżanek). 
Można podawać nazwy dwóch lub trzech 
kolorów jednocześnie.

11. Łapanie motyli
Pan Kleks szczególną słabość miał 

do motyli, które zjadał na drugie śnia-
danie. Łapanie ich nie było wcale takie 
łatwe, jakby się mogło wydawać. Teraz 
każdy będzie mógł się o tym przekonać. 
Większość uczniów otrzymuje kolorowe 
ogonki z krepiny do umieszczenia z tyłu, 
za paskiem spodni. Pozostali naśladują 
Pana Kleksa, który wyszedł na polowa-
nie i na określonym terenie usiłuje zła-
pać jak najwięcej motyli. Dzieci zamie-
niają się rolami.

12. Lekcja bańkologii
Na zakończenie nauczyciel proponuje 

dzieciom lekcję bańkologii w nawiązaniu 
do incydentu, który wszystkim uprzy-
krzył życie w Akademii. Pewnego dnia 
została ona zaatakowana przez niezwy-
kle dokuczliwe muchy. Wszyscy próbo-
wali wymyślić sposób na pozbycie się ich 
ze szkoły. Na szczęście Pan Kleks wymy-
ślił bańki muchołapki, do których przy-
klejały się nachalne owady. Cała Akade-
mia wręcz tonęła w  tych bańkach póki 
nie zostały wyniesione na dziedziniec 
i usunięte przez ogromne ciężarówki 
z Zakładu Oczyszczania Miasta. 

Nauczyciel sporządza specjalny płyn 
(woda z mydłem) rozdaje uczniom roz-
maite przedmioty do robienia baniek (ob-
ręcze, kółka, sitka) i prosi, aby spróbowa-
li wytworzyć jak największą ilość baniek. 

Część końcowa

Wizyta w Psim Raju
Nauczyciel serdecznie dziękuje dzie-

ciom za wspólną zabawę i  zaprasza do 
Psiego Raju na kostkę czekolady, która po-
chodzi z pomnika Doktora Dolittle.  �

Paulina Cysak
nauczycielka świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 322 w Warszawie
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Mali Odkrywcy
w świetlicy

Mali Odkrywcy rozwijają swoją kre-
atywność, wyobraźnię i  samodzielność, 
poszerzając wiedzę z  zakresu fizyki i  che-
mii. 

Celem „Małych Odkrywców” jest bu-
dzenie ciekawości otaczającym świa-
tem, prowadzenie obserwacji, wyciąga-
nie wniosków z  doświadczeń i  ekspery-
mentów.

Podczas zajęć dziecko:
�  poznaje zasady obowiązujące przy pro-

wadzeniu doświadczeń;
�  podejmuje próby przewidzenia wyni-

ku doświadczenia i wytłumaczenia go;
�  przeprowadza doświadczenia zgodnie 

z instruktażem nauczyciela;
�  czerpie radość z  doświadczania i  eks-

perymentowania;
�  wdraża się do aktywnego uczestnic-

twa.

Oto kilka najciekawszych ekspery-
mentów.

Anna Nowacka

„Mali Odkrywcy” to kółko zaintereso-
wań dla dzieci z klas I-III, ciekawych 
zjawisk fizycznych i  chemicznych. 
Spotkania odbywają się w ramach 
zajęć świetlicowych. Przeprowa-
dzamy interesujące eksperymen-
ty i  każdy może spróbować swo-
ich sił jako naukowiec, gdyż dzie-
ci wykonują zadania samodzielnie.

Prąd z ziemniaków
Dzieci mogą zaobserwować, że przy od-
powiednim połączeniu ziemniaków za 
pomocą miedzianych i  ocynkowanych 
gwoździ można wytworzyć prąd elek-
tryczny i  sprawić, że dioda LED się za-
świeci. Dzieje się tak, gdyż gwoździe i za-
warta w  ziemniakach skrobia tworzą 
ogniwo elektrochemiczne.

Zabawy z mąką ziemniaczaną
Dzieci pracują w dwóh grupach, a obiek-
tem ich zainteresowań jest mąka ziem-
niaczana. Jedna grupa łączy ją z  wodą, 
a  druga z  balsamem do ciała (na wyro-
bienie masy trzeba poświęcić sporo ener-
gii!). Porównywanie efektów budzi wiele 
wrażeń i  radości. Okazuje się, że z połą-
czenia mąki ziemniaczanej i balsamu do 
ciała powstaje pachnąca (a jeśli się doda 
barwnika, również kolorowa) domowa 
ciastolina. 

Z  połączenia mąki i  wody powstaje 
tzw. ciecz nienewtonowska, która zaprze-
cza prawu Newtona o właściwościach cie-
czy (stąd nazwa). Właściwości tej cieczy 
zmieniają się  zależnie od siły, jaką na nią 
działamy. Jeśli mocno uderzymy w  po-
wierzchnię cieczy, będziemy mieć wraże-
nie, że jest ciałem stałym. Jeśli jednak de-
likatnie położymy na niej palec, zanurzy 
się on swobodnie. 

Aby uzyskać domową ciastolinę, 
łączymy mąkę ziemniaczaną z bal-
samem do ciała w proporcji 2:1.
Aby uzyskać ciecz nienewtonow-
ską, łączymy mąkę ziemniaczaną 
z wodą w proporcji 1:1.

Podczas wykonywania doświadczeń 
trzeba obserwować, co dzieje się z masą, bo 
czasem proporcje wymagają skorygowania. 

Tańczące rodzynki 
Do tego eksperymentu potrzebna jest 
tylko woda gazowana i  rodzynki. Wrzu-
camy rodzynki do szklanki z wodą i ob-
serwujemy, co się dzieje. Rodzynki za-
czynają... tańczyć, poruszajac się w górę 
i w dół. 

Dzieje się tak dlatego, że gdy rodzyn-
ki „oblepią” się pęcherzykami powietrza, 
stają się lżejsze od wody – wówczas uno-
szą się. Jednak przy powierzchni niektó-
re pęcherzyki pękają, rodzynki stają się 
więc cięższe i znów opadają na dno. 

 
Dziura w kartce

Zadanie polega na tym, aby wyciąć 
w kartce A4 dziurę tak wielką, że da się 
przez nią przejść. Dzieci mają wiele po-
mysłów, kartek zniszczonych na nieuda-
ne pomysły jeszcze więcej, a  sposób na 
wycięcie takiej dziury… jeden. Można go 
zobaczyć na filmiku: https://www.youtu-
be.com/watch?v=c-krvsnB29I

ZABAWY NA SZÓSTKĘ
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Wulkan
Gdy na zajęciach wybuchają kolorowe 
wulkany, dzieci są bardzo zaciekawione 
i  ciągle chcą na nowo doświadczać mo-
mentu wybuchu. Takie doświadczenie 
można również wykonać w  domu. Po-
trzebne będą: woda, soda oczyszczo-
na, ocet, płyn do mycia naczyń, barwnik 
spożywczy (wodę można także zafarbo-
wać kolorową bibułą albo nie farbować 
wcale), tacka, kubeczek, łyżeczka, folia 
aluminiowa. 

Mieszamy pół kubeczka wody z  sodą 
oczyszczoną, płynem i  barwnikiem. Na 
końcu dodajemy ocet i – podziwiamy! 

Znikający atrament
Przy okazji tego efektownego ekspery-
mentu dzieci poznają nowe pojęcie: dy-
fuzja.

Do szklanki z  zimną wodą dodajemy 
3 krople niebieskiego atramentu z  nabo-
ju do pióra. Atrament ma większą gęstość; 
opadając na dno, w niezwykły sposób za-
barwia wodę. Rozpraszając się w niej, two-
rzy piękne kształty, które stają się coraz 
mniej wyraźne, gdy atrament rozpusz-
cza się w  wodzie. Wystarczy jednak do-
kładnie wymieszać wodę z  atramentem, 
a ciecz zmieni kolor na ciemnoniebieski.

Do drugiej szklanki nalewamy trochę 
wrzątku i – jak poprzednio – dodajemy 
3 krople atramentu. Od razu widać, że 
atrament szybko rozprasza się w wodzie, 
a  po chwili całkowicie znika – ciecz na-
dal jest bezbarwna. 

Czas na czary-mary. Do bezbarwne-
go roztworu dodajemy kilka kropel octu 
i ciecz od razu  odzyskuje granatowy kolor.

Kolorowe mleko

Do przeprowadzenia tego eksperymentu 
potrzebujemy: mleko, barwniki spożywcze 
(albo kolorową bibulę lub farbkę), płyn do 
mycia naczyń, patyczki do czyszczenia, za-
kraplacz lub łyżeczki, duży talerz.

Na talerz wlewamy mleko, a  następ-
nie dodajemy stopniowo rozpuszczo-
ne barwniki lub wodę zabarwioną bibu-
łą. Samo wkrapianie barwników na po-
wierzchnię białego mleka jest dużą atrak-
cją: obserwujemy, jak kolory rozpływają 
się i mieszają ze sobą. Gdy na mleku zbie-
rze się już tęczowa tafla kolorów, nama-
czamy patyczki w płynie do mycia naczyń 
i  delikatnie dotykamy powierzchni mle-
ka. Jeśli eksperyment się uda, pod wpły-
wem płynu i zmiany napięcia powierzch-
niowego barwniki zaczną samoistnie wi-

rować i  mieszać się, tworzą wspania-
łe, barwne widowisko. W ten efektowny 
sposób mali odkrywcy poznają siłę odpy-
chania i będą ją mogli poobserwować. 

Kolorowy deszcz 
Przygotowujemy słoik, wodę, piankę 

do golenia, barwniki spożywcze i  małą 
strzykawkę. 

Słoik napełniamy wodą do 3/4 wy-
sokości, na pozostałą część wyciskamy 
piankę do golenia (może wystawać nad 
brzeg słoika). Za pomocą strzykawki za-
kraplamy piankę kolorową wodą. Już po 
chwili będziemy mogli zaobserwować 
bardzo ciekawy efekt. �

 Anna Nowacka
nauczycielka świetlicy

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Kędzierzynie-Koźlu

Zaczynamy od pisania klejem po kartce. 
W pierwszych pracach pojawiają się zwy-
kle imiona wykonawców i sztuka własna, 
czyli rysunki malowane klejem.

Solny obrazek
Sylwia Błaszczyk

 Tak przygotowaną kartkę najlepiej 
włożyć do blaszki i zasypać solą. Następ-
nie strzepujemy nadmiar soli.

 Gdy obrazki są gotowe, nabieramy pi-
petą wybrany barwnik i zakraplamy przy-
klejoną sól. Kolor pięknie się rozchodzi. 

Zamiast barwników można użyć farb 
plakatowych rozpuszczonych w wodzie. �

Sylwia Błaszczyk
autorka bloga „Mama w domu, czyli 1001
pomysłów na spędzenie czasu z dziećmi”

Materiały:
�  karton;
�  klej (najlepiej w płynie);
�  sól;
�  barwniki;
�  pipeta.
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Zwierzęta Brzechwy

Cel główny:
�  wzbogacenie wiadomości na temat 

dzikich zwierząt; 
�  omówienie warunków życia 

zwierząt mieszkających w zoo. 

Cele szczegółowe. Wychowanek:
�  umie zgodnie współpracować 

w grupie świetlicowej; 
�  dokonuje samokontroli własnej 

pracy;
�  wykonuje pracę plastyczną;
�  ogląda wirtualne zoo; 
�  bierze udział w zabawie ruchowej; 
�  włącza się do grupowej recytacji 

wierszy;
�  uczy się zgodnie współdziałać 

z innymi dziećmi - rozwija swoją 
pomysłowość i wyobraźnię 
w działalności plastycznej;

�  odczuwa radość i zadowolenie 
z osiągniętego celu i efektu 
wspólnej pracy.

Metody pracy:
�  pogadanka;
�  działanie praktyczne;

Formy pracy:
�  indywidualna;
�  zespołowa. 

Środki:
�  komputer z dostępem do Internetu; 
�  woreczek;
�  kartoniki z nazwami zwierząt 

i zabawek; 
�  kartki;
�   kolorowe bloki; 
�  ścinki kolorowych tapet;
�   kleje;
�   nożyczki. 

Przebieg zajęć 

Część wstępna 

 Zaczarowany worek –
wprowadzenie do tematu zajęć.

Uczestnicy siadają w  kole. Prowadzący 
wręcza im worek, w którym znajdują się 
nazwy zwierząt i zabawek: 

Wychowanek, który wylosuje  nazwę  
zwierzęcia, odczytuje głośno cały wiersz 
J. Brzechwy

Scenariusz zajęć świetlicowych

Beata Krasówka

Część zasadnicza 

Zwierzęca dobieranka – zabawa 
Prowadzący podaje określenia, a  dzieci 
dopowiadają nazwę zwierzęcia, z  jakim 
to określenie najczęściej się kojarzy i dla-
czego: 

wysoka jak ... (żyrafa)
szybki jak ... (gepard)
syczący jak ... (wąż)
ciężki jak ... (słoń)
groźny jak ... (lew)
powolny jak ... (żółw)
w paski jak ... (zebra)
dumny jak ... (paw)
sprytny jak ... (lis)
pracowity jak ... (mrówka)
mądry jak ... (sowa)
uparty jak ... (osioł)
łagodny jak ... (baranek)
szybki jak ... (zając)

Słoń – zabawa ruchowa
Dzieci stają w  kole. Wybrana osoba to 
słoń – wyciąga rękę imitując trąbę, a oso-
by stojące po jego bokach zamieniają się 
w słoniowe uszy – rękoma pokazują ucho 
z prawej i lewej. Słoń wzywa następnego 
słonia; wywołany imituje słonia, a jego 
sąsiedzi muszą ułożyć uszy (liczy się re-
fleks). 

Wycieczka do zoo – wirtualny spacer 
Prowadzący zajęcia zaprasza dzieci do 
zajęcia miejsca na dywanie i zwiedzenia 
wybranego ogrodu zoologicznego. 

Zwierzak– praca plastyczna  
Nauczyciel rozdaje dzieciom materiały 
plastyczne i prosi o stworzenie wizerun-
ku wybranego dziko żyjącego zwierzę-
cia. Dzieci pracują w zespołach, a później 
prezentują swoje wytwory.

SCENARIUSZE
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Część końcowa 

 Czarodziejski wąż – zabawa
odprężająca

Prowadzący poleca dzieciom położyć się 
na brzuchu, na dywanie i  wyciągnąć ra-
miona do przodu. Mają wyobrazić so-
bie, że są wężami. Wymyślają kolor wę-
żowej skóry i  wzory na grzbiecie, pod-
noszą głowy i  spoglądają do przodu wy-
dając krotki, syczący odgłos. Na zakoń-
czenie mają poruszyć ogonem, czyli pod-
nieść swoje stopy i uderzyć nimi delikat-
nie o podłogę. 

Po zabawie nauczyciel pyta, czy dzieciom 
podobały się zajęcia. Dziękuje wychowan-
kom za udział.  �

Literatura
Brzechwa J., Brzechwa dzieciom, Wydawnic-

two Greg, Kraków 2013. 
Brzechwa J., Zoo, Wydawnictwo Skrzat, 

Kraków 2009. 
Daruk A., Godzina radości z Janem Brzechwą, 

Biblioteka w Szkole 4/97, s. 17. 

Beata Krasówka
nauczycielka świetlicy

w Zespole Szkół w Pyskowicach

Sylwia Błaszczyk

Doświadczenie z  użyciem dużej ilości 
wody i  barwników – oto, co młodzi na-
ukowcy lubią najbardziej! Zabawa jest bar-
dzo prosta i bezpieczna, a jakże efektowna!

 Jeden z pojemników napełniamy cie-
płą wodą (mniej więcej do 2/3 wysoko-
ści), a do drugiego nalewamy tyle samo 
wody zimnej. Następnie dolewamy war-
stwę oleju, a na nią kilka kropli barwni-
ka w płynie. Obserwujemy, co się dzieje 

SCENARIUSZE

Materiały:
�  dwa przezroczyste naczynia;
�  woda (ciepła i zimna);
�  olej;
�  barwnik.
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Z barwnikiem
z kolorami. Czy zabarwią wodę? Czy po-
zostaną w warstwie oleju? W którym po-
jemniku reakcja nastąpi szybciej? Można 
wykorzystać więcej kolorów. Efekt gwa-
rantowany! �

Sylwia Błaszczyk
autorka bloga „Mama w domu, czyli 1001
pomysłów na spędzenie czasu z dziećmi”
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Wiosenne
re re kum kum…

Cele główne: 
�  zapoznanie z twórczością Jana 

Brzechwy;
�  synchronizacja pracy mózgu 

z jednoczesnym równoważeniem 
lateralnym (rytmiczne kreślenie 
łuków i kresek)

Cele szczegółowe. Wychowanek:
�  współpracuje z rówieśnikami;
�  przestrzega ustalonych zasad 

i reguł podczas zabawy i pracy;
�  swobodnie wypowiada się, wyraża 

własne emocje; 
�  dostrzega i nazywa pierwsze oznaki 

wiosny;
�  uwrażliwia się  na rytm 

i muzykę;
�  odkrywa możliwości 

twórcze. 

Metody pracy:
�  podające – rozmowa 

kierowana, swobodne 
wypowiedzi; 

�  ekspresyjne – słuchanie 
tekstu literackiego, 
improwizacja ruchowa 
oraz plastyczna;

�  aktywizujące – edukacja 
przez ruch D. Dziamskiej. 

Formy pracy:
�  jednostkowa;
�  zbiorowa.

Środki: 
�  odtwarzacz CD;
�  płyta ze skoczną muzyką; 
�  kukiełka doktora;
�  kukiełka żaby;
�  kredki olejne; 
�  kartki papieru;
�  puszka;
�  zagadki wiosenne;
�  prezentacja o żabach;
�  stare płyty CD;
�  materiały plastyczne;
�  papierowe talerzyki.

Scenariusz zajęć świetlicowych

Monika Strzelbicka
Przebieg zajęć.

Część wstępna 

 Żaba – zabawa muzyczna metodą
D. Dziamskiej 
Dzieci dostają kartki z  narysowanym 

półkolem. Biorą do ręki kredkę olejną w do-
wolnym odcieniu zieleni i w rytm muzyki 
zamalowują półkole łukami od strony pra-
wej do lewej. Na hasło „hop” podają kred-
kę sąsiadowi po prawej stronie i malują da-
lej. Malują raz prawą, raz lewą ręką według 
wskazówek nauczyciela. Dorysowują szyb-
kimi ruchami trawkę, z  papierowych kółe-
czek dorabiają oczy. Doklejają pozostałe ele-
menty, np. język i nogi.

Podczas pracy nauczyciel pyta: Jak 
myślicie, co powstanie w  wyniku ryso-
wania kresek? Podpowiada, że to będzie 
tematem zajęć.

 
Część zasadnicza 

Gorąca puszka – zagadki wiosenne
Dzieci siedzą w  kółku. W  tle słychać 

muzykę. Uczestnicy zabawy podają so-
bie puszkę, w której znajdują się zagadki. 
Gdy muzyka cichnie, dziecko, które aku-
rat trzyma puszkę, losuje zagadkę i odpo-
wiada na nią: 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,
a tę porę zwiemy …  (wiosną)

Wiosną słyszysz jej kukanie.
Je gąsienice na śniadanie. 
 (kukułka)
Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?
 (tulipan)
Wiosną na drzewie
rozwija się z pąka.
Jesienią złoty
po świecie się błąka. (liść)

Kolorowe i pachnące,
zakwitają wiosną.
Można spotkać je na łące,
w parku i w ogródku rosną. (kwiaty)

Powrócił do nas z dalekiej strony,
ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
żabki płakały przez dzionek cały.
 (bocian)
Co buduje każdy ptak,
by chować pisklęta,
a tylko kukułka
o tym nie pamięta? (gniazdo)

Żaba – teatrzyk kukiełkowy
Wychowawca prezentuje dzieciom te-

atrzyk kukiełkowy o żabie, która była cho-
ra i poszła do doktora. 

Po prezentacji następują wypowiedzi 
kierowane dotyczące treści wiersza: Czy 
doktor dawał żabie dobre rady?

SCENARIUSZE
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�  wybiera obficie zarośnięte wody stoją-
ce, występuje w małych i dużych płyt-
kich zbiornikach wodnych, jak stawy 
czy zatoki jezior;

�  zimuje gromadnie zagrzebana w mule 
lub pod warstwą resztek roślinnych 
w  niezamarzających do dna zbiorni-
kach wodnych; 

�  zjada lądowe owady dzienne (z  wyjąt-
kiem komarów) 

�  zasiedla zwłaszcza lasy, ale spotyka się 
ją też na polach, w ogrodach, parkach 

– na obszarach rolniczych i w miastach;
�  wiedzie lądowy tryb życia, jej aktyw-

ność przypada na zmierzch i noc;
�  żywi się na lądzie, zjadając dżdżownice, 

ślimaki, owady, pająki;
�  zimuje w zbiornikach wodnych w wiel-

kich skupiskach (nawet kilka tysięcy 
osobników); 

�  nazwę zawdzięcza wydawanym przez 
nią odgłosom, podobnym do rycze-
nia byka;

�  bywa hodowana w  ogrodach zoolo-
gicznych i w domach;

�  zjada myszy i inne drobne ssaki oraz  
owady, drobne jaszczurki, dżdżow-
nice, 

�  jej ugryzienie jest bolesne; 
� można ją hodować w akwaterrarium;
�  zjada drobne owady (świerszcze, kara-

czany, koniki polne) i rybki akwariowe 

W oparciu o posiadaną wiedzę ucznio-
wie wypowiadają się na temat żab.
�  Gdzie żyją żaby?
�  Czym się żywią?
�  Dlaczego są pod ochroną?
�  Czy można je hodować w domu? 

Moja żabka – praca plastyczna 
Dzieci siadają przy stoliczkach, na któ-

rych mają przygotowane stare płyty CD 
oraz materiały plastyczne. Z  papieru 
kolorowego wycinają głowę i kończyny; 
naklejają je we właściwym miejscu. 

Inne dzieci przygotowują żabkę z  pa-
pierowych talerzyków pomalowanych na 
zielono. Kończyny w  tym wypadku to 
dłonie odrysowane na zielonym papie-
rze i wycięte 

 
Część końcowa

Arka Noego – zabawa 
Prowadzący ma przygotowane kartecz-

ki z nazwami popularnych zwierząt (np. 
kot, pies, bocian, żaba, lew, pszczoła). Każ-
dy uczestnik zabawy losuje karteczkę. Na 
znak prowadzącego wszyscy zaczynają na-
śladować zwierzaka, którego nazwę wylo-
sowali. Zadaniem uczestników jest odna-
lezienie drugiego takiego samego zwie-
rzęcia. Nie wolno nic mówić, można tylko 
wydawać odgłosy. � 

Literatura 
Monnet V., Gry dla małych i  dużych. 150 

świetnych zabaw w  domu i  na podwórku, 
Jedność, Kielce 2017. 

http://zagadkidladzieci.net 

Monika Strzelbicka
nauczyciel świetlicy

w  Szkole Podstawowej nr 42 w Poznaniu

SCENARIUSZE

Żaby i żabki – prezentacja 
Nauczyciel przedstawia dzieciom naj-

popularniejsze gatunki żab: 

żaba wodna żaba rycząca 

żaba trawna żaba rogata 

 Bocian i żaby – zabawa ruchowa 
z muzyką
Jedno dziecko – na ochotnika – jest 

bocianem, pozostałe dzieci to żabki. Gdy 
gra muzyka, żabki wesoło tańczą lub pod-
skakują, gdy cichnie, żaby zastygają bez 
ruchu, a  bocian wyrusza na polowanie. 
Żaba, która się poruszy i  zauważy to bo-
cian, odpada. 

13Świetlica w Szkole 04/2017
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Mistrzowie refleksu

Żeby zagrać, potrzebne będą:
�  tablet z dostępem do Internetu;
�  konto na platformie edukacyjnej squla

– https://naukaizabawa.squla.pl;
�  kartka lub tablica do zapisywania punk-

tów;
�  kody z  pytaniami z  quizów (w  naszej 

grze quiz „Brzechwa dzieciom”);
�  duży kręgiel. 

Zasady gry:
1.  Dzielimy uczniów na dwie rywalizują-

ce grupy.
2.  Dzieci siadają w dwóch rzędach po tu-

recku naprzeciw siebie. 
3.  Kolejne pary zaczynają rywalizację od 

podniesienia rąk. Prowadzący stawia 
między dziećmi duży kręgiel w  rów-
nej odległości od obu graczy.

4.  Prowadzący kolejno wymienia części 
ciała, za jakie mają złapać się dzieci – np. 
głowa, ramiona, brzuch, kolana, głowa, 
ramiona, kręgiel itd.

5.  Osoba, która złapie kręgiel, zdobywa 
prawo do odpowiadania na pytanie 
z  quizu „Brzechwa dzieciom” (rozpo-
znawanie bohaterów, miejsc i tytułów 
wierszy Jana Brzechwy lub przygoto-
wanych wcześniej kodów). Dzieci zdo-
bywają punkty dla swojej drużyny.

6.  Kolejne pary rywalizują o  prawo do 
odpowiedzi na pytanie z  quizu doty-
czącego znajomości wierszy Jana Brze-
chwy (tablet lub przygotowane kody).

7.  Punkty zapisujemy na tablicy.
8.  Podliczamy punkty.
9.  Zwycięża drużyna, która ma najwięcej 

punktów. �

Literatura:
www.wiersze.juniora.pl
www.zamiastkserowki.edu.pl
www.naukaizabawa.squla.pl 

Agnieszka Ledzińska 
nauczycielka świetlicy 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Zabłudowie

Gra sprawdzająca  znajomość wierszy Jana Brzechwy

Agnieszka Ledzińska 

ZABAWY NA SZÓSTKĘ
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Pobawmy się w teatrzyk
z bohaterami wierszy Brzechwy

Cele główne:
�  wzbogacenie strefy przeżyć 

dziecięcych;
�  stworzenie okazji do 

współdziałania;
�  poznanie wierszy Jana Brzechwy. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  zna pojęcia: aktor, kurtyna, widz, 

scena, kukiełka, pacynka, teatr; 
�  ekspresyjnie wyraża swoje uczucia 

i przeżycia, odgrywając role;
�  potrafi odpowiednio zachować się 

w teatrze;  
�  wzbogaca kącik teatralny  poprzez 

wykonywanie kukiełek.

Metody pracy: 
�  czynne: aktywność własna dziecka, 

inscenizacja; 
�  słowne: recytacja wiersza, zagadka, 

rozmowa; 
�  oglądowe: obserwacja, pokaz. 

Formy pracy: 
�  zbiorowa;
�  indywidualna. 

Środki: 
�  zagadki o teatrze; 
�  uzupełnianka literowa; 
�  fotografie różnych lalek i podpisy 

do nich; 
�  kukiełki do wiersza „Przyjście 

wiosny”;
�  buźki;
�  klamerki. 

Przebieg zajęć

Część wstępna

Ludzie do ludzi – zabawa na powitanie
Dzieci chodzą po dywanie i  witają się 

wg wskazówek nauczyciela: witamy się po-
dając ręce...  witamy się przez dotyk ramie-
niem... witamy się dotykając stopami... itp.

Co to jest? – rozwiązywanie zagadek 
Nauczyciel odczytuje dzieciom zagad-

ki związane z teatrem:

Scenariusz zajęć świetlicowych

Monika Strzelbicka

Jak się nazywa taki budynek,
w którym zobaczysz scenę, kurtynę?
Krzesła w nim stoją rząd za rzędem,
a ja tam bajkę oglądać będę. (teatr)

Choć to nie rolnik, lecz role ma.
Często w teatrze lub w filmie gra.
 (aktor)
Co dzieci biją aktorom,
gdy się w teatrze zbiorą? (brawa)

Podnosi się zwykle
tuż przed przedstawieniem,
żeby było widać aktorów na scenie.
 (kurtyna)
Jesteśmy w teatrze.
Z jakiej części sali
będziemy na scenę
pilnie spoglądali?  (widownia)

Część zasadnicza

 Kogo można spotkać w teatrze? – 
rozmowa 
Prowadzący prowadzi z  dziećmi swo-

bodną rozmowę na temat ludzi, których  
można spotkać w  teatrze – trwa burza 
mózgów. Nauczyciel przypomina dzie-
ciom pojęcia: aktor, kurtyna, widz, sce-
na, kukiełka, pacynka, teatr. 

Cechy dobrego aktora – uzupełnianka 
Wszyscy wspólne zastanawiają się, ja-

kie cechy powinien posiadać dobry aktor.  
Wpisują literki w uzupełniance:

 op.now.nyl| sp.k.jnyl

 wyroz.miały | zdyscypl.nownyl

 pom.cnyl| dokł.dnyl

 Czy teatr może istnieć bez aktorów? 
– rozmowa 
Nauczyciel pyta dzieci, czy teatr może 

istnieć bez aktorów i czym można ich za-
stąpić? Rozmawiają na temat lalek, które 

zastępują aktorów. Dzieci próbują dopa-
sować nazwy do fotografii. 

pacynka
marionetka
kukiełka   
Nauczyciel prowadzi rozmowę w taki 

sposób, aby dzieci same stwierdziły, że 
to aktorzy wprawiają lalki w ruch i obda-
rzają głosem, są więc w teatrze niezbędni.

Przyjście wiosny – inscenizacja tekstu 
Dzieci otrzymują wcześniej przygo-

towane kukiełki (podział ról) i  zajmują 
miejsca w  zaimprowizowanym teatrzy-
ku. Pozostali tworzą widownię. Wystę-
pujące dzieci prezentują treść poznanego 
wcześniej wiersza.

 
Część końcowa 

Każde dziecko otrzymuje klamerkę do 
bielizny z poleceniem doczepienia jej do wy-
branej buźki. W ten sposób oceni zajęcia. � 

Literatura 
http://zagadkidladzieci.net 
www.wikipedia.org 

Monika Strzelbicka
nauczycielka świetlicy

w  Szkole Podstawowej nr 42 w Poznaniu

SCENARIUSZE
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Bawimy się
z Janem Brzechwą

Cele główne:
�  integracja dzieci poprzez 

stworzenie warunków do 
wspólnych przeżyć; 

�  pobudzanie aktywności;
�  zapoznanie się z działalnością Jana 

Brzechwy. 

Cele szczegółowe. Wychowanek: 
�  rozwija spostrzegawczość;
�  rozwija wyobraźnię i twórcze 

myślenie;
�  umie współpracować w grupie;
�  uważnie słucha wskazówek 

nauczyciela;
�  koncentruje uwagę na 

wykonywanym zadaniu;
�  aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

Metody: 
�  słowna;
�  praktycznego 

działania.

Środki:
�  wiersze Jana Brzechwy;
�  wykreślanka z hasłem;
�  krzyżówka z hasłem; 
�  zagadki; 
�  piłeczka;
�  literki z gry scrabble;
�  ciekawostki o pomidorze; 
�  rozsypanka wyrazowa;
�  kartoniki przedstawiające warzywa 

i owoce (ok. 20 sztuk);
�  kartki;
�  długopisy;
�  chusta Klanzy;
�  karteczki, kokardki lub przypinki 

w 4 kolorach (czerwone, zielone, 
fioletowe, pomarańczowe). 

Przebieg zajęć

Część wstępna 

Wykreślanka z hasłem
Prowadzący prosi dzieci o  odczytanie 
hasła zawartego w  wykreślance. Aby to 
zrobić, muszą wykreślić co drugą sylabę, 
zaczynając od MA. 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Joanna Staszewska
MA BA DA WI TA
MY BO SIĘ MY Z
RY JA MO NEM DO

BRZE CZE CHWĄ RE
Hasło: Bawimy się z Janem Brzechwą

Część zasadnicza 

 Na straganie – spotkanie 
z pierwszym tekstem

Prowadzący prezentuje dzieciom sylwetkę 
autora. Następnie proponuje wspólne roz-
wiązanie krzyżówki. 

1. Pod krzakiem w polu
rośnie ich wiele.
Dzieci je chętnie pieką w popiele. 
 (ziemniaki)

2.  Dobra gotowana i dobra surowa,
choć nie pomarańcza,
jest pomarańczowa.
Kiedy za zielony
pochwycisz warkoczyk
i pociągniesz mocno,
wnet z ziemi wyskoczy. (marchew)

3.  Jaka to głowa duża czy mała,
Z zielonych liści składa się cała?
 (sałata)

4.  Pod żółtą skórką kryją witaminy,
są bardzo kwaśne – już wiesz?
To … (cytryny)

5.  Z wierzchu czerwona,
a w środku biała.
Kiedy ją jadłeś,
w język cię szczypała. (rzodkiewka)

6.  Ma gruby brzuszek i ogonek mały 
Będzie z niego pewnie
barszczyk doskonały. ... (burak)

7.  Latem w ogrodzie wyrósł zielony,
A zimą w beczce leży kiszony.
 (ogórek)

8.  Każdy z was odgadnie
łatwo tę zagadkę:
ma bielutki korzeń
i zieloną natkę. (pietruszka)

9.  Ma ząbki, ale nie gryzie w ogóle.
Kształtem przypomina
małą cebulę. (czosnek)

10.  Pyszni się w warzywniku,
dumna ze złotego brzuszka.
Nada się na zupę i … na karetę 
dla Kopciuszka. (dynia)

11.  Jakie warzywo, chociaż niewielkie, 
wyciśnie z oczu słoną kropelkę?
 (cebula)

Hasło: Na straganie
Nauczyciel recytuje dzieciom wiersz „Na 
straganie”. Później rozkłada karteczki 
z  nazwami warzyw lub ilustracje przed-
stawiające warzywa. Dzieci wybierają te 
warzywa, które występowały w wierszu. 

Gracze siadają w kole. Nauczyciel rzu-
ca piłeczką do jednej z osób, wymawiając 
jakąkolwiek sylabę. Po złapaniu piłeczki 
dziecko ma za zadanie dopowiedzieć na-
stępną sylabę, tworząc wyraz lub dalszą 
część wyrazu, i  odrzucić piłeczkę kolej-
nej osobie, która – jeśli potrafi – dodaje 
sylabę i rzuca piłeczkę dalej. Jeśli ktoś nie 

SCENARIUSZE

Formy pracy: 
�  grupowa;
�  indywidualna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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potrafi dołożyć sylaby (tworząc np. bu-
rak, fa-so-la, sa-ła-ta), odpada z gry.

 Pomidor – spotkanie z drugim
tekstem

Nauczyciel kładzie w  widocznym miej-
scu kartoniki z  rozsypanymi literkami 
z  gry scrabble. Dzieci próbują odszyfro-
wać nazwę warzywa. 

Hasło: pomidor 
Prowadzący opowiada krótko o  tym 

warzywie, przytaczając ciekawostki:
�  pomidor dotarł do Europy po odkry-

ciu Ameryki przez Krzysztofa Kolum-
ba w 1492 roku;

�  ojczyzną pomidorów jest Ameryka Po-
łudniowa;

�  do Polski pomidory trafiły dzięki kró-
lowej Bonie (podobnie jak ziemniaki); 

�  pomidory zawierają cenny składnik: li-
kopen, który nie tylko nadaje im głęboki, 

czerwony kolor, ale przede wszystkim 
wychwytuje wolne rodniki, ma więc sil-
ne właściwości antynowotworowe.

Dzieci słuchają tekstu „Pomidor” w  wy-
konaniu nauczyciela, a  następnie bio-
rą udział w starej zabawie o tym samym 
tytule. Dzieci ustawiają się parami na-
przeciw siebie. Jedno z  dzieci jest pomi-
dorem, natomiast drugie zadaje śmiesz-
ne pytania, robiąc komiczne miny. Zada-
niem pomidora jest nie dać się sprowoko-
wać, a na wszystkie pytania odpowiadać 
poważnie i  tylko jednym słowem: „po-
midor”. Jeśli dziecko nie wytrzyma i  ro-
ześmieje się lub powie jakieś inne słowo, 
partnerzy zamieniają się rolami.

Nauczyciel kładzie na stole kartoniki 
przedstawiające warzywa i  owoce. Dzie-
ci przyglądają się im, starając się jak naj-
więcej zapamiętać. Nauczyciel zasłania 
kartoniki, a  dzieci spisują na kartkach, 
co zapamiętały. Zwycięża ten, kto zapa-
miętał i zapisał najwięcej nazw.

„ Sałatka warzywna” – zabawa
z chustą Klanzy

Dzieci losują karteczki lub przypinki. 
Kto wylosował czerwoną, należy teraz do 
grupy pomidorów, kto fioletową – do ba-

kłażanów, zieloną – do ogórków, a poma-
rańczową – do marchewek. 

Uczestnicy wachlują chustą, trzyma-
jąc ją za uchwyty. Gdy prowadzący wy-
mienia nazwę warzywa, osoby należące 
do danej grupy przebiegają, zamieniając 
się miejscami, i  łapią inne uchwyty. Na 
hasło „sałatka warzywna” wszyscy zmie-
niają miejsce. Dzieci poruszają się zawsze 
zgodnie ze wskazówkami zegara. 

Część końcowa 

Uczestnicy dzielą się swoimi refleksja-
mi na temat zajęć, kończąc zdania:

Dzisiejsze zajęcia były…………………
Najlepiej zapamiętałem ………………..
Dzisiejsze zajęcia nauczyły mnie………
Najprzyjemniej było, gdy……………….

Prowadzący dziękuje dzieciom za wspólną 
zabawę. �

 
Joanna Staszewska

nauczycielka świetlicy
w Szkole Podstawowej nr.1 w Mrągowie
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Kolorowe kwiaty –
eksperyment
Sylwia Błaszczyk

Materiały:
�  woda zabarwiona barwnikami 

spożywczymi;
�  nożyczki;
�  kilka polnych kwiatów o białych 

płatkach.

ZRÓB TO Z NAMI

Wstawiamy kwiaty do wazoników 
z  zabarwioną wodą. Kilka łodyżek roz-
cinamy na pół i  umieszczamy ich czę-
ści w różnych pojemnikach. Czekamy, aż 
eksperyment nabierze mocy, a kwiaty na-
biorą barw.

Efekt pojawia się po kilku godzinach. 
Im dłużej czekamy, tym kolory są inten-
sywniejsze. A co z kwiatkami o przecię-
tych łodygach? Spójrzcie, jak zabarwio-
ne są ich płatki!
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 Dlaczego tak się dzieje? Rośliny po-
trzebują wody, która poprzez maleńkie 
rurki w łodydze przenoszona jest do po-
zostałych części. Wraz z  wodą wędruje 
barwnik – gdy dociera do płatków, nada-
je im kolor.

Sylwia Błaszczyk
autorka bloga „Mama w domu, czyli 1001
pomysłów na spędzenie czasu z dziećmi”
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Pan Kleks w świetlicy

W  niecodziennej szkole – Akademii 
pana Kleksa – odbywały się takie lekcje, 
jak kleksografia, przędzenie liter, lecze-
nie chorych sprzętów, zaś nauka geogra-
fii polegała na kopaniu globusa jak piłki 
i  wymienianiu miast dotkniętych trze-
wikiem. Celem edukacji w Akademii nie 
było przyswojenie tabliczki mnożenia 
czy kaligrafii, ale zachęcenie uczniów do 
poznania tego, co w świecie jest napraw-
dę ciekawe i pożyteczne.

Proponuję zamienić świetlicę w  ma-
giczną Akademię. 

Kostki aktywności 
Jak zachęcać nasze dzieci do najprost-
szych ćwiczeń, takich jak przysiady czy 
pajacyki?

Proponuję przygotować kostki aktyw-
ności. To dobrze nam znane figury sze-
ścienne, które mają na bokach wypisane 
zadania zamiast kropek.

Przygotowałam kilka kostek dla Czy-
telników – są gotowe do pobrania i wydru-
kowania: http://www.mamawdomu.pl/
2 016/0 5/ ko s t k i- a k t y w no s c i . ht m l . 
Wystar czy je wyciąć, pozaginać i  skle-
ić w odpowiednich miejscach. Na jednej 
znajdziecie polecenia: skacz, tańcz, turlaj 
się, biegaj, czołgaj się, rób przysiady. Tym, 
którzy wolą zadania ze zwierzakami, 
spodoba się kostka zachęcająca do naśla-
dowania ich: chodź jak rak, chodź jak pin-
gwin, krocz jak bocian... Na trzeciej kost-
ce zapisałam miary czasu od 10 do 60 se-
kund. 

Jak używać tych kostek? Oczywiście, 
trzeba nimi rzucić. Dwie wylosują dla 
nas zadanie, a  trzecia wyznaczy czas na 
jego wykonanie.

Gry i zabawy dla dzieci 

Sylwia Błaszczyk

Matematyka dla smyka 
Jak wykonać? Pierwsza metoda to na-
rysowanie okienek na kartce w  kratkę. 
Druga metoda to nakreślenie w Wordzie 
gotowej tabelki. W puste miejsca wpisu-
jemy cyfry od 0 do 9. Tłumaczymy dziec-
ku, jakie cyferki na jaki kolor ma poma-
lować.  

 Bulik, czyli kartonowa gra
zręcznościowa

Potrzebujemy przykrywki pudełka np. po 
butach, zielony i biały karton, 2 gumki re-
cepturki, nożyczki, klej oraz nakrętki. 

Zielony karton przycinamy tak, aby 
pasował do pudełka. Można dorysować 
elementy boiska białą farbą czy kredką. 
Z białego kartonu wycinamy pasek o sze-
rokości równej wysokości pudełka, ale 
od niego dłuższy. Na środku wycinamy 
dziurę odrobinę większą od nakrętki.

 Przyklejamy pasek na środku pudeł-
ka tak jak widoczne jest  to na zdjęciach. 
W  bokach pudełka robimy nożyczkami 
dziurki i  przekładamy przez nie końce 
rozciętych gumek recepturek. 

 Boisko gotowe! Każdy z graczy otrzy-
muje tyle samo jednakowych nakrę-
tek. Zadanie polega na strzelaniu gumką 
w nakrętkę – tak, aby przez dziurę wpa-
dła na pole przeciwnika. Wygrywa ten, 
na którego polu jest mniej nakrętek.

 
Labirynty Lego

Do wykonania labiryntu, potrzebne nam 
będą klocki Lego i  większe platformy 
jako podstawy. Zaczynamy od obramo-
wania, pamiętając oczywiście o  wejściu 
i  wyjściu z  labiryntu, a  następnie budu-
jemy korytarze. 

 
Jak przejść przez taki labirynt?

I sposób
Gwiazdą wieczoru będzie dziś mała ku-
leczka. To ona ma pokonać labirynt i tra-
fić do wyjścia. Do pomocy wykorzysta-
my zwykłą słomkę do napojów. Zada-
niem dziecka będzie tak przez nią dmu-
chać, by kuleczka przemierzała koryta-
rze, kierując się do wyjścia. Zyskamy po-
dwójny efekt: dobre ćwiczenie oddecho-
we i świetną zabawę!

II sposób
Nie odpuszczamy kuleczce! Tym razem 
słomkę zastąpią nasze ręce. Ale nie bę-
dziemy popychać kulki – co to, to nie! 
Nie może być zbyt łatwo. Musimy poru-
szać labiryntem w  taki sposób, aby ku-
leczka trafiała w odpowiednie korytarze. 
Wbrew pozorom, nie jest to łatwe zada-
nie. Przy okazji poćwiczymy koncentra-
cję ruchową.

III sposób
Czas na drobny eksperyment! Kuleczkę 
szklaną lub plastikową zastąpimy jej me-
talową koleżanką. Przyda się również po-
rządny magnes. Zasada zabawy jest pro-
sta: kuleczkę ustawiamy przy wejściu, 
a  magnes pod labiryntem. Poruszamy 
tylko magnesem, starając się doprowa-
dzić kulkę do mety. fo
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Kto gra w karty, ten ma łeb obdarty
Nie tylko ja jestem maniakiem gier kar-
cianych, prawda? I nie tylko ja wiem, ja-
kim problemem są ginące karty. Jak to się 
dzieje, że nigdy nie leżą tam gdzie być po-
winny? Ale i na to znajdzie się sposób – 
na przykład partyjka makao drewnianą 
talią. Co wy na to? Wystarczy na drew-
nianych patyczkach namalować marke-
rem symbole. 

Kółko i krzyżyk
Do tej gry nie potrzeba wielu rekwizytów. 
Wystarczy zebrać kilka kamieni, nakrę-
tek czy orzechów, pomalować je i gra go-
towa!

 Kamykowe opowieści
Oto sposób na rozwijanie wyobraźni 
i kreatywności: niewielki woreczek i kil-
ka kamyków z  namalowanymi wzora-
mi. Zabawa polega na losowaniu obraz-
ka i  opowiadaniu bajki. Pierwsza osoba 
zaczyna bajkę wplatając w  nią symbol, 
kolejna kontynuuje opowieść zgodnie 
z tym, co wylosowała na kamyku.

 Jenga inaczej
Na koniec prawdziwa petarda, jeśli cho-
dzi o rodzinne gry ruchowe! Chyba każ-
dy z nas zna klocki Jenga, więc nie trzeba 

tłumaczyć zasad. Ale spróbuj do każdego 
klocka przykleić karteczkę z zadaniem – 
tak, aby osoba, która go wyciągnie, mu-
siała skakać, pełzać czy przytulać wszyst-
kich graczy – a spojrzysz na Jengę zupeł-
nie inaczej... �

Sylwia Błaszczyk
autorka bloga „Mama w domu, czyli 1001
pomysłów na spędzenie czasu z dziećmi”
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Wędrująca woda
Sylwia Błaszczyk

ZRÓB TO Z NAMI

Czy woda potrafi się przemieszczać? 
Przeprowadź doświadczenie, które to 
wyjaśni. Jego efekty zachwycają, ale trze-
ba na nie poczekać...

Zabarwiamy wodę, a  następnie usta-
wiamy naprzemiennie szklanki pełne 
i puste. Papierowy ręcznik zwijamy w ru-
lon i  wkładamy jeden koniec do wody, 
a  drugi do pustej szklanki. Po pewnym 
czasie woda zacznie się przemieszczać 
i napełniać puste pojemniki.

Materiały:
�  3 szklanki z wodą;
�  3 puste szklanki;
�  ręczniki papierowe;
�  barwniki spożywcze.
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Mapa naszych wad

Cele ogólne:
�  budowanie więzi i integracja grupy; 
�  poznanie swoich mocnych i słabych 

stron. 

Cele szczegółowe. Wychowanek:
�  poznaje utwory Jana Brzechwy; 
�  ma poczucie własnej wartości, 
�  zna swoje słabe i mocne strony 

charakteru, 
�  próbuje zmienić swoje zachowanie, 
�  dostrzega różnice między ludźmi 

i akceptuje je.

Metody pracy: 
�  zadaniowe;
�  aktywizujące;
�  słowne;
�  zadań praktycznych. 

Formy pracy:
�  indywidualna;
�  zbiorowa. 

Środki:
�  krzyżówka z hasłem; 
�  wiersze Jana Brzechwy: „Brudas”, 

„Skarżypyta”, „Grzebień i szczotka”, 
„Samochwała”, „Kłamczucha”, „Staś 
Pytalski”, „Leń”, „Kwoka”;  

�  muzyka z filmu „Akademia Pana 
Kleksa”;

�  dwa arkusze szarego papieru – do 
spisania pomysłów „Skarżypyta” 
oraz do stworzenia Katalogu 
Dobrych Manier,

�  chustki do zawiązania dzieciom 
oczu,

�  karta ze zdaniami do zabawy 
„Kłamczucha”,
�  kartki do zabawy „Jak dobrze się 

znamy”;
�  f lamastry; 
�  kartki A4;
�  kolorowe kredki;
�  kolorowe kartki z określeniami 

dobrych manier;
�  informacje i ciekawostki na temat 

Jana Brzechwy.

Przebieg zajęć 
Punktem wyjścia jest krzyżówka na-

wiązująca do utworów Jana Brzechwy 
i  rozwiązywana punkt po punkcie. Po-
winna się znaleźć w  widocznym miej-
scu, na tablicy. Zajęcia odbywają się we-

Scenariusz zajęć świetlicowych

Paulina Cysak 

dług jej kolejnych punktów, do których 
nauczyciel dostosowuje zabawy i  anima-
cje, wdrażając dzieci do świata utworów 
Brzechwy mówiących o ludzkich wadach 
i  zachowaniu niekoniecznie dobrze wi-
dzianych, aczkolwiek czasem traktowa-
nych z przymrużeniem oka.

1.  Jak powszechnie nazywa się osobę, 
która ciągle chodzi brudna i  nieświe-
żo pachnie?

2.  Jak mówi się o osobie, która wciąż dono-
si na innych, a „język jej lata jak łopata”?

3.  Do czesania włosów służy grzebień 
i …?

4.  Osoba, która nic nie robi cały dzień, 
to…?

5.  Ktoś, kto wciąż chodzi i mówi na swój 
temat, czego to on/ona nie zrobił/a, 
jaki to on/a nie jest, to…?

6.  Kto wciąż kłamie?
7.  „Czy ta … proszę Pana, była dobrze 

wychowana”? O kogo chodzi?
8.  Jak mówi się o  kimś, kto wciąż zada-

je pytania?

Część wstępna 

 Powitanie grupy – wprowadzenie
do tematu

Nauczyciel wita dzieci i  przedstawia 
im temat oraz tok zajęć ściśle związany 
z przygotowaną krzyżówką.

Część zasadnicza 

1. Hasło „Brudas”
Po odgadnięciu hasła dzieci odczytują 

wiersz „Brudas” .Jana Brzechwy. Nauczy-
ciel inicjuje rozmowę na temat higieny 
osobistej – jak o nią właściwie dbać i do 

czego mogą doprowadzić zachowania, 
które preferował główny bohater wiersza.

Zabawa „A kto…”
Dzieci stoją w  kręgu, a  nauczyciel zada-
je pytania na temat higieny osobistej – na 
przykład:
�  A kto zapomniał dziś umyć zęby?
�  A kto wczoraj wyczyścił uszy?
�  A kto myje się w wannie?
�  A kto wyczyścił wczoraj paznokcie?
�  A  kto zawsze przed jedzeniem myje 

ręce?
�  A kto lubi skakać po kałużach?
�  A kto nie lubi czesać włosów?
�  A  kto ostatnio nie miał ochoty i  po-

szedł spać bez kąpieli?
�  A kto …

Kogo dotyczy to, o  czym właśnie po-
wiedział nauczyciel, zamienia się miej-
scem z inną osobą.

2. Hasło „Skarżypyta”
Dzieci odgadują kolejne hasło. Ochot-

nik odczytuje wiersz „Skarżypyta”. Na-
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uczyciel pyta, co dzieci sądzą na ten te-
mat i  co dla nich jest skarżeniem, a  co 
nie. Na szarym papierze spisuje pomysły 
dzieci, omawiając każdy z nich. Gdy dzie-
ciom brakuje pomysłów, nauczyciel poda-
je krótkie hasła dotyczące różnych sytu-
acji – na przykład:
�  Zgłoszenie nauczycielowi, że ktoś ko-

goś uderzył,
�  Zgłoszenie nauczycielowi, że ktoś ko-

muś nie chciał czegoś pożyczyć,
�  Zgłoszenie nauczycielowi, że ktoś ma 

w plecaku zabawkę, 
�  Zgłoszenie nauczycielowi, że ktoś ko-

muś coś zabrał.
Ważne, aby nauczyciel przygotował 

sobie kilka haseł, które na pewno chciał-
by, aby wybrzmiały, gdyż w grupach ist-
nieją różne trudności i sytuacje, a dzieci 
nie zawsze wiedzą, jak należy się zacho-
wać i czy pewne rzeczy powinny zgłaszać.

3. Hasło „Szczotka” 
Uczniowie czytają wiersz „Grzebień 

i szczotka”, po czym nauczyciel zaprasza 
ich do zabawy. Jedna osoba zostaje grze-
bieniem (jeśli to chłopiec) lub szczotką 
(jeśli dziewczynka), a  druga to bohater 
wiersza, Jurek (niezależnie od płci). Po-
zostali stoją w  kręgu, tworząc bezpiecz-
ną przestrzeń dla wybranej dwójki. Grze-
bień lub szczotka mają za zadanie schwy-
tać Jurka, ale nie jest to proste, gdyż 
wszyscy bawiący się wewnątrz koła mają 
zawiązane oczy. Kiedy do kręgu zbliża 
się Jurek, dzieci wołają do niego „Uważaj, 
uważaj!” i  jest to podpowiedź dla grze-
bienia lub szczotki, dokąd się kierować, 
by schwytać rozczochranego chłopca. Po 
paru minutach zmieniamy pary.

4. Hasło „Leń”
Po odgadnięciu hasła nauczyciel prosi 

dzieci, aby usiadły w  rozsypce na dywa-
nie i  wysłuchały utworu „Leń” z  odtwa-
rzacza. Zabawa będzie polegała na pan-
tomimie: należy wcielić się w  rolę lenia 
i  pokazać, co mu się mogło śnić, że tak 

„zmęczył się tym snem, że się obudził”.

5. Hasło „Samochwała”
Gdy dzieci odgadują kolejne hasło 

krzyżówki, nauczyciel inicjuje rozmo-
wę na temat chwalenia się i bycia chwalo-
nym. Czy dzieci to lubią? 
�  Autoreklama – po krótkiej wymia-

nie zdań nauczyciel prosi, aby każdy 
pomyślał nad reklamą siebie samego. 
Kiedy wszyscy są już gotowi, każdy się 
prezentuje przed innymi, a następnie 
po zareklamowaniu się przez wszyst-
kich uczniów, wspólnie wybieramy 
najlepszą „osobową reklamę”.

�  Weryfikacja „samochwalstwa” – pod-
czas powyższych autoprezentacji na-
uczyciel powinien zapisać sobie przy 
każdym choć jedną rzecz, którą dziec-
ko się pochwaliło, a którą jest w stanie 
zweryfikować na forum grupy. Przy-
kładowo, jeśli ktoś powiedział, że zna 
się na ptakach, można go poprosić aby 
wymienił te, które przylatują do nas na 
wiosnę; jeśli ktoś powiedział, że świet-
nie śpiewa – poprosić o zaśpiewanie itd. 

6. Hasło „Kłamczucha”
Dzieci odgadują kolejne hasło krzy-

żówki. Ktoś odczytuje wiersz „Kłamczu-
cha”, a nauczyciel prosi o wypowiedzi na 
temat kłamstw. Co dzieci sądzą na te-
mat kłamania, czy zdarzyło im się kogoś 
okłamać, czy poniosły konsekwencje ta-
kiego zachowania?
�  Kłamczucha – nauczyciel odczytuje 

przygotowane zdania, które są praw-
dziwe lub nie – na przykład:
�  Żyrafa ma najdłuższy język ze 

wszystkich zwierząt. 
�  Gwiazdy nie świecą w dzień.
�  Tango to taniec.
�  Mangusta to odmiana kapusty.
�  Napoje gazowane są zdrowe.
�  Bataty to pomarańczowe ziemniaki.

Dzieci klaskaniem wyrażają zgodę 
z  przeczytanym zdaniem, a  kiedy uwa-
żają, że nauczyciel chce je wprowadzić 
w  błąd, krzyczą „Kłamczucha”. Układa-
jac zdania, należy uwzględnić wiek dzieci
�  Czy dobrze się znamy – nauczyciel 

rozdaje dzieciom kartki podzielone 
grubą linią na 3 części; prosi, aby każ-
de dziecko zapisało na kartce 3 zdania 
na swój temat. Jedno ze zdań musi być 
fałszywe, ale nie wolno tego w  żaden 
sposób zaznaczyć. Zdania muszą doty-
czyć upodobań lub zainteresowań i nie 
mogą nawiązywać do czegoś, o  czym 
grupa nigdy nie słyszała. Nauczyciel 
pomaga każdemu przyczepić kartkę 
do pleców. Dzieci chodzą po sali i w ci-
szy odczytują zdania na plecach kole-
gów, zaznaczajac to, które uważają za 
fałszywe. Wreszcie każdy odczepia 
swoją kartkę i czyta wszystkie zdania, 
wskazujac to nieprawdziwe i  mówiąc, 
czy grupa je  odgadła.

7. Hasło „Kwoka”
Po odgadnięciu kolejnego hasła dzieci 

wysłuchują piosenki „Kwoka” z „Akade-
mii Pana Kleksa”. Nauczyciel prosi, aby 
spośród haseł przygotowanych przez nie-
go na kolorowych kartkach, wybrały te, 
które wskazują na dobre maniery. Przy-
kładowe hasła:

�  Podczas jedzenia mlaszczemy.
�  Do autobusu wsiadamy dopiero wtedy, 

gdy wysiądą z niego ludzie.
�  Śmieci wyrzucamy do kosza.
�  W towarzystwie nie mówimy na ucho.
�  Jeśli nikt nie słyszy, można plotkować.
�  W  autobusie ustępujemy miejsca star-

szym.
Natępnie dzieci odczytują hasła, wspól-
nie zatwierdzają wybór i  przyklejają 
kartki do szarego papieru, tworząc Kata-
log Dobrych Manier. 

8. Hasło „Pytalski”
Dzieci odgadują ostatnie hasło krzy-

żówki. Nauczyciel przedstawia im wiersz 
„Staś Pytalski” i proponuje 2 zabawy.
�  „Zgadnij, kim jestem” – nauczyciel 

wciela się w jakąś postać (np. bajkową), 
a dzieci próbują odgadnąć, kim on jest. 
Mogą zadawać pytania o  wszystko – 
np. o jego wygląd, upodobania, rodzi-
nę, płeć, o  to, czy jest postacią fikcyj-
ną. Pytania muszą być tak sformuło-
wane, aby nauczyciel odpowiadał TAK 
albo NIE.

�  Artystyczna ciekawość – zabawa pla-
styczna. Każde dziecko losuje kartkę 
z  pytaniem sugerującym odpowiedź, 
którą należy zobrazować – na przykład:

�  Co by było, gdyby świat był w kolorach 
zieleni?

�  Co by było, gdyby fruwały ryby?
�  Co by było, gdyby z nieba padał kolo-

rowy deszcz?
�  Co by było, gdyby zamiast drzew rosły 

gigantyczne lizaki?
�  Co by było, gdyby ludzie wyglądali tak 

samo?
�  Co by było, gdyby świat był czarno-

biały?
�  Co by było, gdyby pod wodą mieszka-

ły ptaki?

Część końcowa 

Jan Brzechwa
Po wypełnieniu krzyżówki dzieci odczy-
tują hasło w zaznaczonych polach – jest 
to nazwisko dobrze im znanego pisa-
rza. Nauczyciel krótko opowiada dzie-
ciom o Janie Brzechwie i pyta, czego do-
wiedziały się dzięki tym zajęciom o sobie, 
nad którymi wadami muszą jeszcze po-
pracować etc. Na koniec dziękuje wszyst-
kim za aktywny udział w zajęciach. �

 
Paulina Cysak

nauczycielka świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 322 w Warszawie
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Uczymy się oszczędzać 
z wróbelkiem

Cele główne:
�  uświadomienie dzieciom znaczenia 

pieniądza w życiu człowieka. 
�  poznanie wiersza Jana Brzechwy.  

Cele szczegółowe. Wychowanek:
�  potrafi wyjaśnić znaczenie 

przysłów; 
�  zna sposoby gromadzenia 

pieniędzy; 
�  wie, co można oszczędzać; 
�  zna zalety oszczędzania,
�  potrafi obserwować; 
�  aktywnie uczestniczy w zabawie 

z innymi dziećmi,
�  jest twórczy; 
�  potrafi przestrzegać ustalonych 

norm i reguł.

Metody pracy:
�  podające;
�  praktyczne. 

Środki: 
�  przysłowia o pieniądzach (tekst 

z lukami); 
�  kwiatki w 3 kolorach (po jednym 

dla każdego uczestnika);
�  motyw świnki-skarbonki;
�  długopisy; 
�  łyżki plastikowe;
�  jajka styropianowe; 
�  plansze z ptakami i fragmentami 

wiersza;
�  butelka;
�  ścinki materiałów plastycznych;
�  klej;
�  nożyczki;
�  kolorowy karton;
�  plansze z buźkami symbolizujący-

mi różne humory;
�  tekst wyliczanki. 

Przebieg zajęć

Część wstępna

 Przysłowia o pieniądzach –
rozmowa z dziećmi

Nauczyciel prezentuje dzieciom kilka 
zdań, w których brakuje jednego wyrazu 

Scenariusz zajęć świetlicowych

Joanna Hoffmann 

(pieniądze). Należy odgadnąć, o jaki wy-
raz chodzi. 

W  rozmowie kierowanej przez na-
uczyciela dzieci wyjaśniają, w  jaki spo-
sób można gromadzić pieniądze (w skar-
bonce, w portfelu, na koncie bankowym). 

Część zasadnicza

 Co może oszczędzać człowiek?–
burza mózgów 

Każde dziecko losuje z  koszyczka kwia-
tek w  jednym z  3 kolorów (np. zielony, 
czerwony, niebieski). Wyłonione w  ten 
sposób grupy siadają na dywanie przed 
planszą przedstawiającą wielką świnkę-
skarbonkę. Dzieci zapisują na kwiatkach, 
co można oszczędzać, i przyklejają swoje 
odpowiedzi na śwince. 

Wyścig z jajkiem – zabawa ruchowa
Drużyny ustawiają się w  rzędach; każ-
de dziecko otrzymuje łyżkę i  jajko. Na 
sygnał prowadzącego pierwsze osoby 
z  drużyn starają się jak najszybciej do-
biec do wyznaczonej mety. Uwaga! Jajko 
nie może spaść. Jeżeli spadnie, należy je 
podnieść i  kontynuować bieg. Zwycięża 
drużyna, która jako pierwsza poprawnie 
wykona zadanie.

 Wróbelek – poznajemy bohaterów 
wiersza

Nauczyciel recytuje dzieciom wiersz Jana 
Brzechwy „Rozrzutny wróbel”. Po wy-
słuchaniu go dzieci dzielą się spostrze-
żeniami. Wspólnie oglądają plansze i po-
nownie czytają wypowiedzi ptaków. Pró-
bują wyjaśnić, jak należy interpretować 
ich rady. 

Butelka – zabawa ruchowa
Dzieci siedzą w kręgu. Jedno z nich kła-
dzie na środku butelkę i zakręca nią, wy-
myślając ćwiczenie ruchowe. Musi je wy-
konać ten, kogo wskaże szyjka butelki. 
To on wymyśla kolejne ćwiczenie i kręci 
butelką, by wylosować wykonawcę.

SCENARIUSZE

Formy pracy:
�  zbiorowa;
�  grupowa;
�  jednostkowa.

...................... szczęścia nie dają, ale żyć pomagają.

...................... leżą na ulicy.

...................... dobry sługa, ale zły przewodnik.

...................... robi pieniądz.

Czas to ...................... .

Za ...................... możesz sobie kupić książkę, ale nie wiedzę.
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 Oszczędzamy materiały
świetlicowe – praca plastyczna

Wychowawca przypomina dzieciom, że 
w  świetlicy też można coś oszczędzać 

– np. materiały plastyczne. Proponuje 

dzieciom, żeby wykonały wiosenny ob-
razek z różnych skrawków. Mogą to być 
elementy wycięte ze starych czasopism, 
z resztek tapet albo papierów do pakowa-
nia prezentów. 

       
Część końcowa 

Nauka wyliczanki
Na zakończenie zajęć nauczyciel propo-
nuje dzieciom naukę wyliczanki zapisa-
nej w „jajku”. Podczas odczytywania jest 
sporo śmiechu.  �

Dzieci ustawiają się pod wybranymi 
buźkami przedstawiającymi ich humory 
po dzisiejszych zajęciach.  �

      

Literatura:
https://www.festisite.com/text-layout/spiral/ 

Joanna Hoffmann 
redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”, 

kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej
w Bojszowach
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Plan pracy 
świetlicy szkolnej
Wrzesień 

Witaj, szkoło – witaj, świetlico!

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Po pierwszym dzwonku – rozmowa kierowana; dzielimy się wraże-
niami z pierwszych dni w szkole.
Pierwszy dzień, W świetlicy, Regulamin – czytanie opowiadań mają-
cych oswoić wychowanków ze szkołą. 
Zapoznanie z regulaminem i zasadami zachowania obowiązujący-
mi w świetlicy. 
Omówienie dziennego rozkładu zajęć w świetlicy, zasad zachowa-
nia się w salach, w jadalni i na szkolnym placu zabaw.
Szkolny savoir-vivre – czytanie opowiadań G. Kasdepke z książki 
Bon czy ton.
Jak spędziliśmy wakacje? – relacje  z letnich przygód w oparciu 
o książkę Z piaskownicy w świat.  G. Kasdepke

zajęcia plastyczno-techniczne

Pocztówka z wakacji – rysowanie pastelami i kredkami.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Piłka pełna imion”, „Imię i gest”, „Pajęczyna” – zabawy integracyj-
ne sprzyjające poznaniu się dzieci. 
 „Witamy Kasię bardzo wesoło...”, „Idzie wąż”, „Tupią mrówy” – zaję-
cia inspirowane pedagogiką zabawy. 
 „Baśniowy alfabet” – gra planszowa w formacie XL. 

Ja i ruch uliczny

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Bądź bezpieczny na drodze – zasady zachowania w drodze do i ze 
szkoły (pogadanka, quiz). 
Wypowiedzi na temat różnych zagrożeń, wypracowanie prawidło-
wego schematu zachowania w ruchu drogowym. 
Odblaski – ważny element przy tornistrze – rozmowa kierowana.
Czytanie opowiadań o zasadach kulturalnego zachowania  w środ-
kach komunikacji: Bon czy ton G. Kasdepke. 
 „Bądź bezpieczny na drodze” – materiały UNICEF – tematyczna gra 
planszowa.

zajęcia plastyczno-techniczne

Kolorowe znaki drogowe – rysunek kredką, wykonanie znaku z patycz-
ków i plasteliny.
Samochód – wydzieranka z kolorowego papieru.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Jadą auta”, „Szukamy swojego garażu”, „Ruch uliczny” – zabawy ru-
chowe. 
Ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię.

Aneta Jasiak • Justyna Trawińska • Edyta Zelek

Dbajmy o czystą Ziemię

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Pogadanka „Dbajmy o czystą Ziemię, bo mamy ją tylko jedną” – jak 
chronić środowisko?
Jak możemy zapobiegać powstawaniu śmieci? – burza mózgów. 
Czytanie wierszy ekologicznych (M. Buczek „Dzieci śmieci”, 
D. Klimkiewicz, W. Drabik „Co to jest ekologia”, St. Kraszewskiego
 „Śmieciu precz”); rozmowa kierowana w oparciu o treść wierszy.
Czytanie opowiadań o tematyce ekologicznej zawartych w książce 
Bajki w zielonych sukienkach A. Mikity.

zajęcia plastyczno-techniczne

Chronimy środowisko – plakat ekologiczny wykonany techniką 
dowolną.
Wykorzystanie surowców wtórnych na zajęciach plastycznych: 
ryby z płyt CD, zwierzęta z rolek papieru. 

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Ziemia – powietrze – woda”, „Zgadnij, jakim zwierzątkiem jestem”,
  „Kalambury” – zabawy w kręgu. 
 „Taniec na gazecie”, „Krzesła” – zabawy ruchowe przy muzyce.
 „Mały ekolog”, „O wydrze, bobrze i wilku”, “Eko detektyw”, “Mały 
ekolog dużo wie” – ekologiczne gry edukacyjne.

Świat jesienią

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Zapoznanie z wierszami o tematyce jesiennej – „Orszak pani jesie-
ni” E. Zawadzkiej, „Jesień” B. Formy, „Czas do lasu iść” L. Krzemie-
nieckiej.
Czytanie opowiadań edukacyjnych: „Pani Jesień”, „Grzybowy week-
end”, „Ciekawe, dlaczego ptaki wędrują?”.
Jak wygląda jesienny las? –  pogadanka na podstawie opowiada-
nia  „Kofenek poznaje planetę Ziemię – pory roku”.
Rozmowa kierowana: Czy jesień da się lubić? – porównanie złotej 
polskiej jesieni z szarówką jesienną.
 „Wąż słów”, „Dokończ wyrazy na głoskę np. ma…”, „Ułóż zdania 
z wyrazem jesień” – zabawy dydaktyczne. 
Zagadki o tematyce jesiennej.

zajęcia plastyczno-techniczne

Pani Jesień – wizerunek postaci wyklejany z plasteliny lub wydzieran-
ka z papieru kolorowego.
Odbijanie liści ołówkiem na pergaminie.
Kolorowanie obrazków o tematyce jesiennej.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

„Cztery pory roku – Jesień” A. Vivaldiego – swobodna interpretacja 
muzyki za pomocą tańca.
Konkurs skoków na skakance  i rzutów woreczkami do celu.

„Piłka parzy”, „Worek ze skarbami”, „Stary niedźwiedź mocno śpi” –
zabawy w kręgu. 

KALENDARIUM
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Październik 
Bez złości mamy więcej radości

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia
Co mnie złości? Kiedy jestem zły? – kształtowanie umiejętności opi-
sywania swoich emocji.
Czytanie opowiadania: „Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi” – rozmo-
wa na podstawie usłyszanego tekstu.
Czytanie opowiadań edukacyjnych: „Agresja”, „Gniew”, „Słowa, któ-
re ranią”.
Słuchowiska wychowawcze z serii „Opowiastki familijne”, bajki tera-
peutyczne – czytanie i omawianie problemów.
Moje zachowanie w świetlicy – rozmowa o postawie koleżeńskiej 
wobec innych dzieci.
Ćwiczenie „Moja złość” – zdania niedokończone.
Kalambury – uczymy się rozpoznawać emocje innych.
zajęcia plastyczno-techniczne
Obrazy mojej złości – kolaż z wycinków gazetowych.
Drzewko szczęścia z imionami wszystkich dzieci – praca z papieru ko-
lorowego. 
Kolorowanki – mandale.
gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające
 „Papierowa wojna”, „Skarpeciarze”, „Dziecko w studni”, „Taki sam 
i inny”, „Tratwa”, „Uliczka przyjaźni”, „Budowle z naszych ciał” – za-
bawy tematyczne.
 „Taxi, taxi”, “Trąbka – zmiana ruchu”, “Gąsienica” – zabawy z chustą 
animacyjną, zabawy ruchowe inspirowane pedagogiką zabawy

Tarnów – nasza mała Ojczyzna

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Głośne czytanie legend związanych z naszym miastem i jego oko-
licami. 
Czy wiem, na jakiej ulicy mieszkam? Jakie znam ulice, osiedla, parki 
rekreacyjne w Tarnowie? – rozmowa kierowana.
Za co kochamy Tarnów? – swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące 
tego, gdzie najbardziej lubią spędzać czas.
Kim jest dla mnie nauczyciel? – wychowawcą? przyjacielem? dorad-
cą? –  słowny portret.
Zabawy słuchowo-językowe: rymowanki, przestawianie sylab w słowie. 

zajęcia plastyczno-techniczne

Wykonanie herbu Tarnowa z bibuły, malowanie pastelami.
Mój wychowawca – portret wykonany techniką dowolną.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Worek ze skarbami”, „Ciepło-zimno”, „Ziemia-powietrze-woda-
ogień“ – zabawy w kręgu.
 „Pająk  i muchy”, „Zabawa bączków”, „Wykonaj czynność ruchem” – 
zabawy rytmiczne z instrumentami.
Układanie puzzli na czas.

Bezpieczni w sieci

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

 Co to jest Internet? – wyjaśnienie pojęcia, historia Internetu, jak 
z niego korzystać? (pogadanka). 
Jakie zagrożenia mogą czekać na nas w Internecie? – próba odpo-
wiedzi na podstawie książeczki Sieciaki.
Jak możemy się chronić przed niebezpiecznymi sytuacjami w sie-
ci? – pomysły dzieci i wychowawców.
Słuchanie opowieści „Pippi na południowym Pacyfiku” – audiobook.

zajęcia plastyczno-techniczne

„Bezpieczni w sieci” – plakat informacyjno–ostrzegawczy; rysowanie 
pastelami, wykorzystanie kolorowego papieru.
Kolorowanie obrazków Sieciaków  i Sieciuchów.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Zakute samoloty”, „Mur”, „Podaj cegłę”, „Raz, dwa, trzy Baba Jaga 
patrzy na oczy” – zabawy ruchowe. 
 „Paleta edukacyjna”, „Jenga”, „Mozaika Zuzi”, „Piłkarzyki” – gry i za-
bawy stolikowe. 
Zabawy na świeżym powietrzu: zajęcia ruchowe z użyciem piłki, 
skakanki, koła hula-hop.

Dary jesieni
zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia
Smaczne warzywa: rozmowa kierowana na podstawie wiersza 
J. Tuwima „Warzywa” i J. Brzechwy „Na straganie”. 
Rozpoznawanie warzyw, ustalenie części jadalnych.
Słodkie miody i konfitury – czytanie fragmentów książki Kubuś Pu-
chatek i przyjaciele.
Z czego i jak robimy konfitury? – pogadanka.
 „Wąż słów”, „Dokończ wyrazy na sylabę np. ma…”, „Gra w dwa sło-
wa”, „I co jeszcze?” – zabawy językowe. 
zajęcia plastyczno-techniczne
Modelowanie owoców z plasteliny, masy solnej lub składanie z pa-
sków papieru.
Grzybki z kartonu – prace z wykorzystaniem surowców wtórnych. 
gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające
Zabawy ruchowe – konkurs skoków na skakance i rzutów do celu, 
zbijanie kręgli.
 „Piłka parzy”, „Worek ze skarbami”, „Stary niedźwiedź mocno 
śpi”,  „Gorący kartofel”, “Sałatka owocowa” – zabawy w kręgu. 
Zabawy integracyjne z użyciem chusty animacyjnej.

Listopad  
Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

W jaki sposób kultywujemy pamięć o zmarłych? Jak zachowuje my się 
na cmentarzu? – swobodne wypowiedzi uczniów.
 „Jesień liścia Jasia” – czytanie fragmentów opowiadania L. Buscaglia.
Czytanie fragmentów książki Zwyczaje i obrzędy R. Hryń-Kuśmierek.
Zabawy słowne: krzyżówki, rozsypanki wyrazowe, grupowanie wyra-
zów w rodziny, łączenie w pary, układanie zdań wg kodu literowego.

zajęcia plastyczno-techniczne

Płonący znicz – wydzieranka z kolorowego papieru.
1 listopada na cmentarzu – szkic ołówkowy, malowanie pastelami.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

Turniej w piłkę nożną i rzucankę – zajęcia ruchowe. 
 „Lokomotywa”, „Rzeźba”, „Zaczarowane ludziki”, „Wyścigi konne”,
 „Beczka śmiechu” – zabawy integracyjne. 
Świetlicowy turniej bingo.

W zdrowym ciele zdrowy duch

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Jak należy dbać o swoje ciało? – podstawowe zasady higieny (poga-
danka). 
Jakie przybory i urządzenia pomagają utrzymać higienę na co 
dzień? – rozmowa kierowana.
Czytanie wierszy: M. Brykczyńskiego „Dobrze żyje, kto się myje”, 
J. Brzechwy „Grzebień i szczotka”, „Mucha”.
Zagadki o tematyce zdrowotnej.

zajęcia plastyczno-techniczne

 Wykonanie obrazków przypominających o podstawowych czynno-
ściach higienicznych:
 - higiena jamy ustnej,
 - przybory toaletowe,
 - mycie rąk przed jedzeniem,
 - śmiech to zdrowie,
 - sport to zdrowie,
 - poranna gimnastyka.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Tor przeszkód”, „Wyścigi rzędów”, „Taczki”, „Głupi Jaś”, „Szczu-
rek”,  „Wywijadło”, „Ludzie do ludzi”, „Pchełki hop”, „Słoneczko” – za-
bawy ruchowe. 
Poranne czynności higieniczne, czyli jak prawidłowo myć ręce, 
zęby i całe ciało – pantomima.
 „Król”, „Zaśnij, obudź się”, „Tworzenie figur” – zabawy wyciszają-
ce grupę. 
 „Zdrowym być” – gra planszowa w formacie XL.
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Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

 „Piramida zdrowia” – prezentacja multimedialna. 
 „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”: rady Doktora Zdrówko –
prezentacja. 
 „Witaminowe abecadło”, „Dla każdego coś zdrowego”, “Krzyś łakom-
czuch” – czytanie utworów tematycznych.
 „Śmietnik w mojej głowie” – projekcja filmów poruszających proble-
matykę zdrowych nawyków żywieniowych.

zajęcia plastyczno-techniczne

Piramida zdrowego żywienia – praca zbiorowa, rysowanie i wklejanie 
produktów żywieniowych.
Kosz pełen witamin – wykorzystanie kolorowego papieru, bibuły, pla-
steliny, włóczki i innych materiałów.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Najbardziej lubię..., bo...” – zabawa na temat owoców i warzyw. 
 „Głuchy telefon”, „Widzę czego ty nie widzisz”, „Szybka zmiana 
miejsc” – zabawy w kręgu. 
Zabawy ruchowe ze skakanką i hula hoop.

Andrzejki – staropolskie obrzędy i zwyczaje

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

 „Andrzejki” M. Terlikowskiej – czytanie opowiadania i rozmowa na 
jego temat.
Przysłowia andrzejkowe – zrozumienie ich znaczenia, pogadanka. 
Rozmowa kierowana na temat andrzejkowych tradycji i zwyczajów 
w oparciu o Encyklopedię świąt polskich.

zajęcia plastyczno-techniczne

Czarodziejski klucz – ozdabianie różnymi materiałami. 
Wykonywanie rekwizytów potrzebnych do wróżb i dekoracji sali.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Muzyczna loteryjka”, „Taniec na gazecie”, „Taniec popląta-
niec”,  „Brakujące krzesło”, „Taniec z balonem” – zabawy andrzejko-
we przy muzyce. 
 „Wytrącanie  z równowagi”, „Dokończ słowo”, „Przeciwny 
ruch”,  „Szereg”, „Porządki” – zabawy i gry orientacyjno-porządkowe. 

Grudzień  
Witaj, Mikołaju!

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

 „Wiano świętej Kingi” W.L. Anczyca – głośne czytanie legendy.
 „Węglowa rodzina”, czyli co powstaje z węgla – analiza wiersza 
M. Terlikowskiej.
Czytanie bajki o św. Mikołaju – rozmowy z dziećmi o mikołajkach.
 „Do świętego Mikołaja”, „Powitanie św. Mikołaja”, „Wyznanie dziec-
ka”, „Mikołaj” – czytanie i omawianie wierszy.
Ćwiczenia w pisaniu listu: „List do świętego Mikołaja”. 
Co dzieci mogą dać w prezencie dorosłym? – rozmowa kierowana.

zajęcia plastyczno-techniczne

Wykonanie postaci świętego Mikołaja z tekturowej rolki i kolorowe-
go papieru.
Mikołaj i jego pomocnicy – wyklejanka z papieru kolorowego.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Fala meksykańska”, „Szklana tafla”, „Kolorowa gwiazda”, „Karuzela”,
 „Kwiat lotosu” – zabawy z chustą animacyjną. 
Zawody w skakaniu na skakance i w zbijaniu kręgli.

Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

 „Ogród zimą” M. Sawickiej – pogadanka na temat dokarmiania 
zwierząt.
Jak bezpiecznie karmić ptaki w zimie? – czytanie opowiadania 
D. Niewoli pt. „Głodna sikorka”.
Słuchanie wiersza B. Formy „Zima” – wnioskowanie na temat zimo-
wego krajobrazu.
Skąd bierze się śnieg? – zimowe zagadki w oparciu o Naprawdę 
krótką historię prawie wszystkiego B. Brysona.
Zima dobra, zima zła – gromadzenie słownictwa. 

zajęcia plastyczno-techniczne

Karmnik z ptakami – wykorzystanie techniki origami płaskie z koła.
Wycinanie śnieżynek.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Detektyw”, „Podium”, „Imię i nastrój”, „Dłoń”, „Ciuchcia” – zabawy 
integracyjne. 
 „Nalot”, „Wartownik”, „Atomy, łączcie się”, “Wąż”, “Wyścig pajaców” – 
zabawy ruchowe.
 „Magiczne działania”, „Statki”, „Piekło niebo”, „Słowa na krzyż”, “Bie-
dronka” – zabawy na kartce papieru. 

Baśniowy świat

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Czytanie wybranych baśni J.Ch. Andersena i braci Grimm.
Słuchanie baśni nagranych na płytach CD.
 „Którym z bohaterów baśniowych chciałbyś być i dlaczego?” – swo-
bodne wypowiedzi uczniów.
 „Zgaduj–zgadula”, „Znajdź ukryty wyraz”, kalambury – zabawy dy-
daktyczne.
 „Baśniowy świat” – tematyczna gra planszowa w formacie XL.

zajęcia plastyczno-techniczne

Moja ulubiona opowieść baśniowa – wykorzystanie farb plakatowych, 
pasteli, kredek ołówkowych, pisaków.
Mój ulubiony bohater baśniowy – praca z plasteliny. 

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Kręgiel”, „Magiczny bęben”, „Sałatka owocowa” – zabawy w gru-
pach.
 „Kwiat zasypia, kwiat się budzi”, „Słońce świeci, deszcz pada” – za-
bawy relaksacyjne. 

Wokół choinki i żłóbka

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Święta w moim domu – swobodne wypowiedzi uczniów na temat 
przygotowań do świąt Bożego Narodzenia na podstawie własnych 
doświadczeń.
Czytanie fragmentów książki Zwyczaje i obrzędy R. Hryń-Kuśmierek .
Opowieść wigilijna – czytanie fragmentów książki i rozmowa na te-
mat magii świąt Bożego Narodzenia.
Redagowanie życzeń świątecznych.

zajęcia plastyczno-techniczne

Aniołek – praca plastyczna z kartonowej rolki, papieru kolorowego 
i cekinów.
Kolorowanki tematyczne.
Dekorowanie  choinki i sali świetlicy akcentami zimowymi i świątecz-
nymi.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Rozpoznaj instrumenty”, „Granie uczuć”, tworzenie melodii do czy-
tanego opowiadania – zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem 
dostępnych instrumentów muzycznych.
Śpiewanie polskich kolęd.
 „Jakie jest twoje imię”, „Rzeźba”, „Poznajmy się” – zabawy integra-
cyjne. 
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Styczeń  
Jak odmierzamy czas?

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

 „Nowy Rok” H. Bechlerowej – rozmowa kierowana na podstawie 
wiersza.
Czytanie baśni „O dwunastu miesiącach” J. Porazińskiej.
Kalendarzowe zagadki, czyli skąd wzięły się nazwy poszczególnych 
miesięcy.
Mój plan dnia godzina po godzinie.
Usprawnianie umiejętności czytania: czytanie czasopism i opowia-
dań dziecięcych.

zajęcia plastyczno-techniczne

Śnieżynki i bałwanki – techniką orgiami płaskie z koła
Kolorowanki o tematyce zimowej.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Złap przesyłkę”, „Bilard”, „Przerzuć piłkę”, „Kwiat lotosu” – zabawy 
z chustą animacyjną uczące współdziałania i współpracy. 
 „Powódź”, „Kogo schowaliśmy”, „Domino” – zabawy integracyjne. 

Polska to nasza ojczyzna – Warszawa to jej stolica

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Zapoznanie dzieci z baśniowymi wątkami dziejów Polski – czyta-
nie  „Legend Polskich” W. Chotomskiej. 
 „Wars i Sawa”, „Bazyliszek”, „Złota kaczka” – czytanie legend o War-
szawie.
Legenda „O warszawskiej Syrence” – wyjaśnienie pochodzenie her-
bu Warszawy.
Łamigłówki, krzyżówki, gry słowne i kalambury związane z naszym 
krajem. 

zajęcia plastyczno-techniczne

Legendy warszawskie – interpretacja plastyczna techniką dowolną 
(pastele, farby plakatowe).
Warszawska Syrenka – praca plastyczna z kartonu, plasteliny, włóczki, 
ziaren zbóż i kredkowych strużyn.
Kolorowanki o tematyce zimowej.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Małpa Filomena”, „Rób to, co ja”, „Jadę, lecę, idę, płynę…”, „Ja dzie-
sięć palców mam” – zajęcia przy muzyce inspirowane pedagogi-
ką zabawy.
Planszowa gra edukacyjna: „Kocham Cię, Polsko”.

Bon czy ton – magiczne słowa:
proszę, przepraszam, dziękuję

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Bon czy ton G. Kasdepke, Pierwszy L.J. Kerna – rozmowa na temat 
kulturalnego zachowania się wobec kolegów, koleżanek, nauczy-
cieli i personelu szkoły. 
Czytanie „Rad nie od parady” M. Strzałkowskiej.  
 „Opowiastki familijne” (np.: „Okularnik”, „Trzy słowa: proszę, prze-
praszam, dziękuję”) – wysłuchanie tematycznych audiobooków, 
pogadanka.
 „Zaczarowana babcia” O. Hejna – rozmowy nt. uczuć, jakimi darzy-
my babcię i dziadka, oraz ról, jakie pełnią w naszym życiu. 

zajęcia plastyczno-techniczne

Wykonanie rysunku o dowolnej tematyce dla kolegi lub koleżanki – 
malowanie kredkami pastelowymi.
Przygotowanie upominków okolicznościowych: serduszko dla babci, 
laurka dla dziadka – technika dowolna, kolaż.
Portret babci lub dziadzia – pastele.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Kolorowe wycieczki’, „Kurtyna”, „Szukaj koloru”, „Sztorm”, „Bi-
lard”,  „Sałatka owocowa” – zabawy z chustą animacyjną. 
Kalambury – odgadywanie nazw rzeczy, sytuacji, tytułów bajek, fil-
mów.

Bezpieczne ferie zimowe

zajęcia czytelnicze, rozwijanie mowy i myślenia

Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? – rozmowa o bezpieczeń-
stwie podczas zabaw na śniegu i o zimowych zagrożeniach dla 
zdrowia.
 „Bałwan” G. Podgórskiego, „Wiwat ferie!”, „Nic ci nie zrobi zima”
D. Rozwens – czytanie wierszy.
Jak aktywnie spędzać ferie? – rozmowa kierowana o sportach zimo-
wych.
 „Pechowa ślizgawka”, „Zima, lód i łyżwy”, „Z zimnem nie ma żartów” –
czytanie opowiadań edukacyjnych.
Zagadki o tematyce zimowej.

zajęcia plastyczno-techniczne

Pomysł na ferie zimowe – nasze marzenia, malowanie farbami.
Geometryczne wycinanki z papieru kolorowego
Krajobraz zimowy – origami płaskie z koła.

gry, zabawy, zajęcia umuzykalniające

 „Małpa Filomena”, „Rób to, co ja”, „Jadę, lecę, idę, płynę…”, „Ja dzie-
sięć palców mam” – zajęcia przy muzyce inspirowane pedagogi-
ką zabawy.
 Zabawy dykcyjne – łamańce językowe..
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Zabawy z kostką

Zaczęłam szukać i czytać na ten temat 
– jest wiele zabaw z  użyciem kości, na 
przykład gry matematyczne, przydatne 
na zajęciach zespołu dydaktyczno–wy-
równawczego albo podczas zajęć dodat-
kowych z matematyki. Prezentowane tu 
przykłady zabaw starałam się dobrać tak, 
by można je było przeprowadzić w świe-
tlicy, w  sali gimnastycznej lub na po-
dwórku. Świetnie sprawdzą się również 
jako forma integracji grupy. 

Na dobry początek – wybieramy dużą 
kostkę, aby dzieci widziały, ile oczek zo-
stało wylosowanych. Wyjaśniamy, że 
sposób wykonania ćwiczenia będzie dziś 
zależał od ilości wylosowanych oczek.

�  gdy wypadnie 1 – każde dziecko wy-
konuje ćwiczenie samodzielnie
Budzimy misia – każde dziecko siedzi 

w klęku z głową przy kolanach. Na poda-
ny znak misie budzą się ze snu: prostują 
ramiona, wstają i  rozprostowują wszyst-
kie kości.

�  gdy wypadnie 2 – ćwiczymy w parach
Bliźniaki – pary poruszają się po sali 

wg wskazówek nauczyciela, np. trzyma-
jąc się za ręce, skacząc jak żabki, razem 
wykonując przysiady, skłony itp.

�  gdy wypadnie 3 – łączymy się w trójki
Pociąg – każda trzyosobowa grupa 

tworzy pociag: dzieci siadają jedno za 
drugim i  poruszają się jak podczas jaz-
dy – jedna osoba wydaje dźwięk pocią-
gu, druga trąbi, trzecia dba o bezpieczeń-
stwo.

�  gdy wypadnie 4 – łączymy się w czwórki
Wyścig butów – zadaniem drużyny 

jest jak najszybciej dotrzeć do mety swo-
imi butami, ustawianymi jeden za dru-
gim w  linii prostej. Zabawa kończy się, 
gdy pierwsza drużyna przekroczy linię 
mety.

Monika Kulka 

Pomysł na ten artykuł zrodził się, 
gdy przeglądałam zawartość świe-
tlicowej  półki z grami planszowymi. 
Oprócz nich są tam liczne kolorowe 
pionki i rozmaite kostki do gry. Kost-
ki różnych wielkości i kolorów, z ob-
razkami, oczkami, postaciami… 

�  gdy wypadnie 5 – drużyny są pięcio-
osobowe
Zabawne koła – dzieci siadają w  roz-

kroku w  kole, łączą się stopami. Każda 
drużyna otrzymuje piłkę. Należy prze-
kazać ją, turlając, osobie z  naprzeciwka, 
krzycząc przy tym nazwę wybranego ko-
loru. Ten, do kogo piłka się toczy, ma ją 
złapać, ale odpada z  gry, jeśli złapał ko-
lor czarny. Gra kończy się, gdy w jednym 
z kół pozostanie jedna osoba.

�  Gdy wypadnie 6 – każda drużyna li-
czy sześć osób
Głodny smok – sześcioosobowa dru-

żyna tworzy smoka, a  lider grupy otrzy-
muje do ręki wstążkę (cokolwiek mamy 
pod ręką miękkiego). Zadaniem każdej 
z  drużyn jest „zjedzenie” apaszki innej 
drużyny. Smok podczas zabawy nie może 
się rozerwać. Gra trwa tak długo, aż po-
zostanie tylko jeden najedzony smok. 

Może się zdarzyć, że podczas jednego 
cyklu zabawy dzieci wykonają tylko dwa 
ćwiczenia. Należy powtarzać, że rodzaj 
zabawy wybiera kostka, od ilości oczek 
zależy również, czy dzieci będą się bawić 
samodzielnie, czy w grupie. 

Oto inne pomysły na zabawy z kostkami:

Rymowanka
Dzieci siedzą w  kole, recytują rymo-

wankę:
Kostka tu, kostka tam, 
kostka krąży tu i tam, 
o, jak miło i wesoło, 
kiedy kostka krąży wkoło.

Dziecko, na którym zakończyła się ry-
mowanka, wymyśla ćwiczenie dla gru-
py, np. przysiady albo podskoki na jed-
nej nodze. Ilość powtórzeń wskaże kost-
ka, którą rzuca wytypowany uczeń.

Idzie kominiarz po drabinie
Do tej zabawy potrzebujemy jedną 

miarę krawiecką, kredę lub klamerkę do 
bielizny dla każdej drużyny i tyle kostek, 
ilu jest uczestników. Każdy gracz rzuca 
swoją kostką, sumujemy oczka drużyny 
i  przesuwamy się o  daną liczbę do góry 

– przypinamy klamerkę lub zaznaczamy 
wskaźnik kredą. Wygrywa drużyna, któ-
ra jako pierwsza dotrze do mety (osiaga-
jąc wskaźnik np. 150, 300).

Raz, dwa, trzy – wygrywasz ty!
Każdy gracz dostaje taką samą liczbę 

kości. Na znak (klaśnięcie) musi nimi rzu-
cić, jak najszybciej dodać wszystkie oczka 
i zapisać wynik na kartce, kredą na asfal-
cie albo patykiem na ziemi (zależnie od 
tego, gdzie akurat jesteśmy i  jakie mamy 
przybory do pisania); można mobilizować 
uczniów do liczenia zapisując ich imiona 
na tablicy. Zabawa trwa kilka rund. Na 
koniec uczestnicy zliczają wszystkie swoje 
sumy – wygrywa osoba z największą licz-
bą wylosowanych oczek. Nagradzamy też 
uczniów za prawidłowe sumowanie oczek. 
Ilość rozdanych kostek oraz rund zale-
ży od grupy wiekowej, z którą wykonuje-
my zadanie. Dla starszej grupy wiekowej 
można zaproponować mnożenie.

Zegar
Świetna zabawa dla młodszej grupy 

wiekowej wykorzystująca wiedzę o  ze-
garze. Uczniowie łączą się w pary, każda 
z  nich otrzymuje jedną kostkę. Ucznio-
wie po kolei wyrzucają kostkę, ale za-
miast odczytywać ilość oczek, mają po-
dać godzinę popołudniową –  np. przy 
wyrzuceniu 2 uczeń mówi: 14:00. Dla 
starszej grupy możemy dokładać kost-
ki z minutami, a nawet sekundami. Pod-
czas zabawy uczniowie mogą się wymie-
niać kostkami. �
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Spotkanie na Wyspach 
Bergamutach

Cel główny:
�  zapoznanie dzieci z twórczością 

Jana Brzechwy

Cele szczegółowe. Wychowanek:
�  zna bohaterów wierszy Jana 

Brzechwy;
�  wie, kto to jest Jan Wiktor Lesman;
�  uważne słucha czytanego tekstu;
�  wymyśla ciekawe zakończenie 

przygód bohaterów wierszy 
Brzechwy;

�  szuka zmian w tekstach poety;
�  wykonuje prace plastyczne;
�  śpiewa poznaną piosenkę.

Forma pracy:
�  indywidualna;
�  zespołowa;
�  grupowa. 

Środki:
�  rekwizyty związane z wierszami 

Brzechwy;
�  zdjęcie Jana Brzechwy i napis 

„Przyjaciel wszystkich dzieci”;
�  kolorowe karteczki z tytułami 

utworów Jana Brzechwy;
�  ilustracje przedstawiajace 

fragmenty bohaterów Brzechwy;
�  podobizny bohaterów wiersza „Na 

wyspach Bergamutach”;
�  test wiersza „Na wyspach 

Bergamutach”;
�  płyta CD z wybraną melodią,
�  kora brzozy;
�  długopis;
�  pastele.

Przebieg zajęć 

Część wstępna 

 Poznajemy bohatera naszych 
zajęć – zabawa 

Prowadzący wita wychowanków; każ-
dy z nich losuje z worka rekwizyt. Dzie-
ci siadają w kole – ich zadaniem jest od-
gadnąć, z  jakim wierszem związany jest 
dany przedmiot. Na koniec nauczyciel 
pyta dzieci, kto jest autorem wszystkich 
tych wierszy.

Scenariusz zajęć świetlicowych

Jadwiga Bibrzycka 
REKWIZYT WIERSZ

pluszowa kaczka „Kaczka Dziwaczka”
kosz z warzywami „Na straganie”

smycz dla psa
„Psie smutki” lub 
„Jak rozmawiać 

trzeba z psem”
rysunek słonia 

z dwiema trąbami
„Na wyspach 
Bergamutach”

mała poduszka lub 
rysunek kanapy „Leń”

chusteczki 
higieniczne „Katar”

igła i nici „Tańcowała igła 
z nitką”

pluszowa kura „Kwoka” lub „Jajko”
serce lub 

pierścionek „Hipopotam”

muszla „Ślimak”

wędka „Księżyc raz 
odwiedził staw”

Część zasadnicza 

Jan Wiktor Lesman – kto to taki?
Nauczyciel przybliża dzieciom auto-
ra poznanych wcześniej wierszy.  Wie-
sza zdjęcie Jana Brzechwy w centralnym 
miejscu sali, a   pod zdjęciem umieszcza 
napis „Przyjaciel wszystkich dzieci”. Na-
stępnie odczytuje wybrane tytuły  wier-
szy Jana Brzechwy. Tytuły tych wierszy 
dzieci przypinają pod zdjęciem poety. 

Zaskakujące zakończenie – zabawa 
Dzieci w  grupach wymyślają zakończe-
nie lub dalsze przygody bohaterów wier-
szy Jana Brzechwy. Nauczyciel rozdaje 
karteczki ze wskazówkami, w  jaki spo-
sób można rozpocząć opowieść.

Pewnego słonecznego dnia…
Kiedy jeszcze nie było nas 
na świecie…
W odległej krainie…
Tam, gdzie zwierzęta mówią 
ludzkim głosem…
Będąc w podróży dookoła świata…
W ostatnim dniu wiosny…

 Na wyspach Bergamutach – próba 
śpiewania 

Nauczyciel rozdaje tekst wiersza „Na wy-
spach Bergamutach” i zachęca dzieci do 

zaśpiewania piosenki. Wybrane dzieci 
trzymają na patyczkach ilustracje przed-
stawiajace bohaterów wiersza. Kiedy gru-
pa śpiewa o danej postaci, należy wznieść 
patyczek z jej wizerunkiem.

Misz masz – zgadywanka 
Prowadzący czyta fragmenty wierszy. 
Zadaniem wychowanków jest wskazanie 
błędu w tekście.

Nad rzeczką opodal krzaczka 
Mieszkała kwoka-dziwaczka, 
Lecz zamiast trzymać się rzeczki 
Robiła piesze wycieczki. 

Tańcowała mucha z żabą,
Mucha – pięknie, żaba – brzydko. 
Mucha cała jak z igiełki,
Żabie plączą się supełki.

Na dębach rosną gruszki
W gronostajowych czapkach,
Jest i dinozaur stary,
Co nosi okulary,

Dzięcioł raz odwiedził staw, 
Bo miał bardzo dużo spraw, 
Zobaczyły go zwierzaki:

– Kto to taki, kto to taki?

 Tworzymy dla Brzechwy – praca 
plastyczna
I wariant 

Dzieci otrzymują kartki z  fragmentami 
postaci z wierszy Jana Brzechwy. Należy 
odgadnąć, jaka to postać, i dokończyć ry-
sunek pastelami. 

    

SCENARIUSZE

Metody pracy:
�  słowna;
�  aktywizująca;
�  praktycznego 

działania.
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II wariant
Kartkę papieru można zastąpić korą 
brzozy, na której dzieci rysują (najlepiej 
długopisem) postacie z  wierszy Brze-
chwy.

     
Część końcowa 

Żegnamy się piosenką
Dzieci śpiewają tekst utworu „Księżyc 
raz odwiedził staw” naśladując ruchy na-
uczyciela.

Księżyc raz odwiedził staw – palcem 
wskazujemy księżyc na niebie,
bo miał bardzo dużo spraw – łapie-
my się za głowę, 
Zobaczyły go szczupaki – pokazujemy 
przed oczyma lornetkę lub okulary,

– Kto to tak, kto to taki? – wzrusza-
my ramionami,
Księżyc na to odrzekł szybko – pstry-
kamy palcami,

– Jestem sobie złotą rybką – ręką na-
śladujemy płynącą rybkę,
Słysząc taką pogawędkę – łapiemy 
się za uszy,
Rybak złowił go na wędkę – zarzuca-
my wędkę,
Dusił całą noc w śmietanie – mie-
szamy wielką łyżką w garnku,
I zjadł rano na śniadanie – głaszcze-
my się po brzuszku. �

Jadwiga Bibrzycka
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

i plastyki w Szkole Podstawowej
w Bojszowach 
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ZOO Jana Brzechwy
Beata Godyla • Marta Rydzewska

Twórczość Jana Brzechwy jest dobrze 
znana większości uczniów w  wieku 
wczesnoszkolnym. Ponadczasowe tre-
ści, humor i  ciekawy przekaz sprawia-
ją, że z ochotą czytamy i cytujemy jego 
wiersze. 

Mając na uwadze czytelnicze zainteresowania 
wychowanków świetlicy oraz ich miłość do zwierząt, 
ogłosiliśmy kolejną (już dziewiątą!) edycję między-
świetlicowego konkursu origami. Tegorocznym te-
matem był wiersz J. Brzechwy pt. „ZOO”. Liczyliśmy 
na pomysłowość uczestników, na ich zainteresowa-
nie techniką origami – i nie zawiedliśmy się. Wszyst-
kie prace były ciekawe, kolorowe, precyzyjnie wyko-
nane. Takie zoo z pewnością spodobałoby się Poecie!

Beata Godyla
Marta Rydzewska

nauczycielki świetlic w Szkole Podstawowej nr 1
w Mysłowicach
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Mama w domu
Zaproszenie 

Mama w domu – czyli Sylwia Błaszczyk – to absolwentka Politechniki 
z artystyczną duszą, kobieta pełna pasji. Najlepiej czuje się z masą plastycz-
ną w rękach lub sprawdzając, czy domowe eksperymenty mają sens. W wol-
nych chwilach zabiera dzieci na długi spacer ulicami miasta lub na prze-
jażdżkę po lesie.

Gdy była małą dziewczynką, marzyła, by zostać Panią Kredką – tą z dzie-
cięcych programów, która pokazywała, jak krok po kroku ulepić Mumin-
ka z modeliny. Rujnowała portfel rodziców, kupując hurtowe ilości plasteli-
ny. Z upływem czasu zmieniła upodobania; zapragnęła zostać piosenkarką. 
Marzenie to – ku radości słuchaczy – nie zostało jednak  spełnione.

Po kilku latach nauki w liceum i kilku kolejnych na Politechnice, miło-
śniczka statystyki i wyliczania całek, zatrudniona jako specjalista do spraw 
technologii VOIP, urodziła prześlicznego synka, który powoli zaczął zmie-
niać jej światopogląd. Po pojawieniu się na świecie kolejnego uroczego syna 
wiedziała już, że matematyka nie jest całym jej życiem. Postanowiła zostać 
Panią Kredką, a raczej Mamą w domu, przynajmniej dla swoich dzieci. Od 
tej pory lepi, maluje, stempluje i poszukuje nowych pomysłów i rozwiązań.
W pewnym momencie swojego życia postanowiła zacząć pisać blog, na któ-
rym nie tylko dzieli się swoimi pomysłami, ale również pokazuje miejsca, 
książki i gry warte sprawdzenia. Wraz dziećmi i mężem spędza ciekawe po-
południa i weekendy, zapraszając nas do podejrzenia kawałka ich świata: 
http://www.mamawdomu.pl/ 
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