W co się bawimy?
Domowe wyścigi kapsli

Zapraszam Was do grania w grę, którą na pewno znają Wasi Rodzice i Dziadkowie.
W każdym w domu są zapewne kapsle. Zachęcam więc do stworzenia toru. Wyznaczając
trasę możecie użyć, np. kredek, sznurka, sznurowadeł, wstążek, a także taśm malarskich i
wystartowania w rodzinnym wyścigu kapsli.
Kapsle można poddać tuningowi- coś nakleić lub narysować, może być to flaga ulubionego
Państwa narysowana własnoręcznie następnie wycięta i wklejona w kapsel, mogą być
zwierzęta, postacie z bajek.

Długość, trudność oraz sposób wykonania trasy zostawiam Wam drogie dzieci, im bardziej
kreatywne pomysły tym lepiej. Niech będą zakręty, odcinki proste, wzniesienia- im dłuższa i
bardziej urozmaicona trasa, tym lepiej, ciekawiej.
Zachęcamy do rodzinnego wyścigu kapsli, im więcej uczestników tym lepsza zabawa.

Kochani chcielibyśmy Wam zaproponować grę „Memory”. Kto nie zna tej gry? Polega na
odnajdywaniu par takich samych kart. Doskonale ćwiczy koncentrację i pamięć. Dzisiejsza
propozycja to gra online. Dostępne są 3 poziomy trudności i możliwość wyboru różnych

kategorii obrazków np. liczby, alfabet czy lubiane przez dzieci emotikony.
https://pamiec.imasz.net/

A może WĄŻ WYRAZOWY?
Pierwszy z graczy zapisuje na kartce dowolne słowo (może być to imię jednego z graczy).
Kolejny dopisuje drugie słowo, które musi zaczynać się na ostatnią literę słowa pierwszego.
Następny gracz (lub znowu pierwszy) dopisuje następne słowo, rozpoczynające się na
ostatnią literę słowa poprzedniego. I tak na przemian - tworzymy w ten sposób na kartce
węża ze słów. Słowa nie mogą się powtarzać. W zabawie chodzi o to, by stworzyć z
wyrazów jak najdłuższego i najbardziej pokręconego węża. Przykład: nożyczki - igła ananas - ser - róża itd.

Robótki ręczne – inspiracje
Kochani pomyślałam, że może Wam się przydać kreatywna zawieszka z imieniem, którą
możecie przyczepić np. do plecaka, do kluczy itd. Wykonanie jest niesamowicie proste,

można oczywiście podstawową wersję przerobić w coś bardziej kreatywnego. Mam nadzieję,
że ktoś skorzysta z pomysłu.
Potrzebne będą:
 pasek materiału o szerokości około 5 cm
 sznurki
 tasiemka
 kawałek płótna
 flamaster do tkanin
 opcjonalnie ozdoby do nawlekania

Przygotowanie:
1. Brzegi materiału zawijamy do środka. Układamy obok siebie materiał, sznurki i tasiemkę.
2. Wiążemy supeł i zaplatamy jak warkoczyk. Możemy opcjonalnie przewlec przez sznurek
ozdoby.
3. Na końcu znowu wiążemy supeł.
4. Z płótna wycinamy maleńkie kwadraciki. Flamastrem piszemy na nich literki, z których
ułożymy imię i przyklejamy do sznurka.

Chętnych uczniów zachęcam do zapoznania się z ciekawą grą SUDOKU.

To łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym
wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3
(zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.
Oto link: https://sudoku.com/pl

Zapraszam Was także do dbania o Wasze zdrowie poprzez codzienną gimnastykę. Dziś
proponuję ZUMBĘ dla dzieci. Link do ćwiczeń: https://youtu.be/FP0wgVhUC9w

Mam nadzieję, że wybierzecie sobie jakąś propozycję!!!

