
Świetlicowe rozmaitości.
Ruletka. 

Kochani chciałabym Wam na początek zaproponować zabawę w ruletkę. Pod 
zdjęciem macie link do ruletki. Na ruletce znajdują się zadania do wykonania, 
trochę takie koło fortuny. Podzielcie się proszę swoimi zadaniami
wylosowaliście, a jak możecie to uwiecznijcie ich realizację na zdjęciu.

Ruletka – co dziś zrobię? 

https://wordwall.net/pl/resource/910345/co

Symbole narodowe. 

W związku ze zbliżającymi się narodowymi świętami chciałabym Was 
zaprosić do wykonania symboli narodowych z najprostszych materiałów.

Flaga Polski i orzeł z rolek

 

https://ekodziecko.com/flaga-polski

Świetlicowe rozmaitości. 

Kochani chciałabym Wam na początek zaproponować zabawę w ruletkę. Pod 
zdjęciem macie link do ruletki. Na ruletce znajdują się zadania do wykonania, 
trochę takie koło fortuny. Podzielcie się proszę swoimi zadaniami

, a jak możecie to uwiecznijcie ich realizację na zdjęciu.

 

https://wordwall.net/pl/resource/910345/co-dzi%c5%9b-zrobi%c4%99 

W związku ze zbliżającymi się narodowymi świętami chciałabym Was 
zaprosić do wykonania symboli narodowych z najprostszych materiałów.

z rolek papieru i patyczków. 

  

polski-z-rolek 

Kochani chciałabym Wam na początek zaproponować zabawę w ruletkę. Pod 
zdjęciem macie link do ruletki. Na ruletce znajdują się zadania do wykonania, 
trochę takie koło fortuny. Podzielcie się proszę swoimi zadaniami które 

, a jak możecie to uwiecznijcie ich realizację na zdjęciu. 

 

W związku ze zbliżającymi się narodowymi świętami chciałabym Was 
zaprosić do wykonania symboli narodowych z najprostszych materiałów. 

 



 

 

 

http://historiadladzieci.pl/ 

Znajdziecie tam bajki w formie słuchowisk i piosenki przedstawiające historię 
naszego kraju w przystępny dla dziecka sposób.
 
Jak piszą sami twórcy: 
 
„Historia dla dzieci” to seria 19 słuchowisk radiowych zrealizowanych w formie 
teatru radiowego z autorskimi tekstami, piękną muzyką i bogatą oprawą 
dźwiękową. 
 

Rozkoduj to. 
 
Waszym zadaniem jest podążyć za wyznaczoną ścieżką wśród liter, 

odczytać i zapisać hasło. Oczywiście hasła związane są z Polską: Józef Wybicki, 
flaga, orzeł biały, Sukiennice, Smok Wawelski, Stadion Narodowy, Fontanna 
Neptuna, Gniezno, Warszawa, flaga, moja ojcz

Znajdziecie tam bajki w formie słuchowisk i piosenki przedstawiające historię 
aszego kraju w przystępny dla dziecka sposób. 

„Historia dla dzieci” to seria 19 słuchowisk radiowych zrealizowanych w formie 
teatru radiowego z autorskimi tekstami, piękną muzyką i bogatą oprawą 

zadaniem jest podążyć za wyznaczoną ścieżką wśród liter, 
odczytać i zapisać hasło. Oczywiście hasła związane są z Polską: Józef Wybicki, 
flaga, orzeł biały, Sukiennice, Smok Wawelski, Stadion Narodowy, Fontanna 
Neptuna, Gniezno, Warszawa, flaga, moja ojczyzna. 

 

Znajdziecie tam bajki w formie słuchowisk i piosenki przedstawiające historię 

„Historia dla dzieci” to seria 19 słuchowisk radiowych zrealizowanych w formie 
teatru radiowego z autorskimi tekstami, piękną muzyką i bogatą oprawą 

zadaniem jest podążyć za wyznaczoną ścieżką wśród liter, 
odczytać i zapisać hasło. Oczywiście hasła związane są z Polską: Józef Wybicki, 
flaga, orzeł biały, Sukiennice, Smok Wawelski, Stadion Narodowy, Fontanna 



 

Mam nadzieję, że jakaś propozycja przypadnie Wam do gustu. 

Podzielcie się rozwiązaniami z kodowania – beatapopowicz4@gmail.com 

Pozdrawiam 

Beata Popowicz 


