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Ten rok był…

Ten rok był inny niż poprzednie.

Wiele sytuacji nas zaskoczyło.

Do wielu rzeczy musieliśmy się dostosować i przyzwyczaić.

Czy to był dobry rok?

Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie również te radosne 
wydarzenia – nimi się cieszmy.

W tym wszystkim pamiętajmy o sobie i swoich najbliższych –
dbajmy o siebie nawzajem.

Weźcie teraz kartkę i coś do pisania. Napiszcie jaki ten rok był dla 
Was. Możecie też narysować. Zastanówcie się, to jest zadanie dla 

Was samych. 



Pomysły

Za nami czas spędzany głównie w domu.

Przed nami Święta oraz ferie, które również powinniśmy

spędzić w gronie najbliższych w domach.

Na kolejnych slajdach pokażemy Wam propozycje na 

spędzanie czasu wolnego w domu z najbliższymi.

Jeśli potrzebujecie takich inspiracji – zajrzyjcie tutaj ☺



Rodzinny pamiętnik

Załóżcie rodzinny zeszyt, plik kartek.

Każdego dnia, każdy z domowników niech napisze lub 

narysuje, co dobrego w danym dniu się wydarzyło.

Postarajcie się znaleźć, choć jedną taką dobrą myśl.

Gromadzicie w ten sposób rodzinne wspomnienia.

Możecie dokładać do tego jakieś rysunki, ilustracje, 

zdjęcia, itp.



Rodzinne obrazy
To zadanie jest dla każdego, bez względu na umiejętności plastyczne ☺

Celem takiej zabawy jest stworzenie wspólnego rysunku, plakatu, obrazu. Autorem 
jest każdy. Tworzycie wspólnie jedno dzieło do rodzinnej kolekcji.

Możecie to zrobić na dwa sposoby:

1. Zawieszacie dużą kartkę w widocznym i dostępnym dla każdego miejscu. Gdzieś 
w pobliżu połóżcie przybory plastyczne – kredki, pisaki, co znajdziecie w domu. 

Każdy, kto przejdzie obok kartki i ma pomysł, może coś dorysować. Kolejne osoby 
dokładają coś od siebie. To nie musi być przemyślany rysunek, ale zlepek Waszych 

pomysłów. Zobaczycie jakie ciekawe rzeczy Wam wyjdą ☺

2. Usiądźcie wspólnie, przy stole lub na dywanie. Rozłóżcie duży arkusz papieru, 
przygotujcie przybory plastyczne. Włączcie Waszą ulubioną muzykę. Wspólnie, 

w tym samym czasie stwórzcie Wasz rodzinny obraz. Możecie się umówić na temat, 
podzielić się, kto co rysuje. A możecie też, po prostu wsłuchując się w muzykę 

i rozmowy między Wami, niech każdy rysuje, co przyjdzie mu do głowy. Będzie to 
zlepek Waszych pomysłów.

Może powstaną tak ciekawe obrazy, że oprawicie je w ramki i zawiesicie w domu.

Z pewnością będzie to przywoływać uśmiech na Waszych twarzach. Spróbujcie ☺



Rodzinne kolorowanki

A może wolicie kolorować niż rysować?

Jest na to pomysł☺

Wybierzcie wspólnie kolorowankę, która się Wam podoba.

Umieśćcie ją w widocznym miejscu w domu, połóżcie obok 
coś do kolorowania.

Każdy, kto przyjdzie obok kolorowanki i ma ochotę – niech 
pokoloruje fragment.

Możecie też wspólnie usiąść i razem kolorować.

Zobaczycie jakie ciekawe połączenia kolorów mogą wyjść ☺



Rodzinne zawody

Wybierzcie porę dnia, kiedy każdy ma już czas wolny. Jeśli nie uda Wam się każdego dnia, to 
ustalcie, w które dni tygodnia robicie rodzinne zawody.

A na czym polegają?

Na dany dzień wybieracie jakąś aktywność i każdy ją wykonuje, np. 

✓kto zrobi więcej przysiadów w ciągu trwania Waszej ulubionej piosenki;

✓kto zrobi więcej pajacyków w ciągu minuty;

✓kto szybciej ubierze się na zimowy spacer (potem idźcie na spacer☺);

✓kto pamięta więcej słów wybranej piosenki;

✓nauczcie się jakiegoś tańca;

✓i inne pomysły, jakie przyjdą do głowy.

Pamiętajcie, że każde zadanie musi być możliwe do wykonania przez każdego zawodnika.

Zróbcie tabelę i zapisujcie wyniki – komu co się udało – jeśli chcecie element rywalizacji.

Ustalcie jak długo będą trwały takie zawody, np. tydzień.

Wybierzcie nagrodę, która zrealizujecie po zawodach.

Nagroda jest dla wszystkich, to ma być Wasza wspólna aktywność, np. wieczór filmowy, gra 
w planszówki, wspólne gotowanie, co lubicie☺



Album

Zauważyliście, że teraz zdjęcia mamy zazwyczaj w komputerze, 
w telefonie, w aparacie?

Kto z Was ma album ze zdjęciami?

Kto lubi oglądać zdjęcia?

To dobry czas i pomysł, że wybrać zdjęcia, wywołać je i stworzyć album.

Album może być w postaci zeszytu, możecie kupić specjalny album do 
zdjęć – jak wolicie.

Może ciekawie ułożycie te zdjęcia, dodacie podpisy, Wasze 
wspomnienia.

To jest świetna pamiątka ☺



Zdjęcia

A może zróbcie w domu rodzinna sesję zdjęciową?

Przebierajcie się, przerabiajcie zdjęcia, twórzcie 

scenografię. Korzystajcie z tego co znajdziecie w domu.

Na pewno będzie to świetna pamiątka. 

A ile śmiechu i zabawy Wam dostarczy!



Wspólne czytanie 
książek

Lubicie czytać książki?

Wybierzcie książkę i codziennie usiądźcie wspólnie 

i czytajcie ją na głos.



Aktywność fizyczna

Ruch jest każdemu potrzebny dla zdrowia.

A ruch na powietrzu, to jeszcze lepszy pomysł.

Jeśli macie taką możliwość – wyjdzie na zewnątrz.

Spacerujcie, biegajcie, grajcie, to co lubicie.

Wychodząc na zewnątrz pamiętajcie 

o obowiązujących zasadach i o swoim oraz innych 

bezpieczeństwie.



Pisanie listów

Kto z Was pisze albo pisał listy?

Nie maile, smsy, wiadomości internetowe.

Tradycyjne listy, pisane ręcznie, zamykane 

w kopercie i wysyłane.

To dobry czas, żeby takie listy napisać – do rodziny, 

kolegów, koleżanek, którzy mieszkają w innych 

miejscowościach.

Jeśli możecie, to podczas spaceru kupcie znaczek 

i wrzućcie list do skrzynki.

Na pewno odbiorcy listu sprawicie dużą radość. 



Kartki 
świąteczne

Kto z Was przygotowuje kartki 
świąteczne dla najbliższych?

Może wykonujcie je własnoręcznie?

Jeśli nie, to zachęcam Was☺

Użyjcie ich jako ozdób świątecznych 
w domu.

Podarujcie najbliższym – zostawcie jako 
prezent pod choinką.

Wyślijcie, do tych z którymi nie 
będziecie mogli się zobaczyć w czasie 

świąt.



Wspólne gotowanie

Coś dla miłośników jedzenia i gotowania.

Ugotujcie wspólnie obiad – niech każdy ma swoje zadanie.

Czas przedświąteczny, to liczne przygotowania potraw wigilijnych –
zaangażujcie się, pomóżcie rodzicom, poznajcie przepisy na tradycyjne, 

w Waszej rodzinie, dania świąteczne.

Odszukajcie przepisów babci i przygotujcie jakieś danie.

Może chcecie poznać inne kuchnie? Poszukajcie przepisów, które jesteście 
w stanie zrobić i chcielibyście ich spróbować. Zaangażujcie całą rodzinę.

Przychodzi Wam do głowy potrawa, którą chętnie byście spróbowali, ale 
nigdy jej nie przygotowywaliście? To jest dobry czas na spróbowanie

przygotowania jej.

Lubicie gotować? Może dzień z wybraną przez Was kuchnią?

Wspólnymi siłami, na pewno uda Wam się przygotować fantastyczną ucztę.

Usiądź wspólnie, rozmawiajcie i jedzcie ☺



Własna gra 
planszowa

Lubicie grać w planszówki?

Fantastycznie, zróbcie sobie popołudnie z grami.

A co powiecie na swoją grę planszową?

Wspólnie wymyślcie Waszą rodzinną grę.

Możecie zmodyfikować znaną Wam grę planszową, 

czy karcianą.

Dodajcie swoje zasady, zadania.

Przygotujcie autorskie plansze, pionki. 



Ważne!
Macie jakieś swoje pomysły na spędzanie 

wolnego czasu?

Jeśli tak i chcecie się z nami podzielić – to 
napiszcie do nas.

Możemy to potem zebrać w jedną 
prezentację i opublikować, tak aby każdy 

z naszej szkoły, mógł tam zajrzeć i się 
zainspirować.

Pamiętajcie, że to są pomysły – jeśli chcecie 
spędzić inaczej czas, zróbcie to.

Najważniejsze, to nie zapominać o własnym 
i innych bezpieczeństwie.
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