
WITAJCIE KOCHANI W KOLEJNYM 

JUŻ TYGODNIU NASZYCH

ARTYSTYCZNYCH ZABAW.

ZOSTAŃCIE W DOMU razem z nami.

W tym tygodniu nasze propozycje 

związane są z hasłem:

"MOJA RODZINA"



RODZINNE ŚWIĘTOWANIE

Bliskie, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego 

z nas. Rodzina jest ważna ponieważ : tworzą ją najbliższe osoby w naszym życiu, zawsze możemy na 

nią liczyć w potrzebie, uczy nas jak postępować w życiu. Dzięki rodzinie nie czujemy się samotni. 

Zwłaszcza teraz, w tak trudnym czasie doceniajmy, że mamy siebie nawzajem.

Zapamiętajcie te daty:

❑ 15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin

❑ 26 maja - Dzień Matki

❑ 01 czerwca - Dzień Dziecka

❑ 23 czerwca - Dzień Ojca

Zacznijmy przygotowania do świętowania!



ZAPRASZAMY WAS DO 

RODZINNEGO ŚPIEWANIA

Oto co przygotowałyśmy:

❑ "Piosenka o rodzinie"
Kliknij tutaj > https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0

❑ "Moja wesoła rodzinka"
Kliknij tutaj > https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc


ORYGINALNY 

UPOMINEK DLA MAMY

Wykorzystajcie zwykły słoik lub szklaną 

butelkę, aby stworzyć niepowtarzalny prezent 

dla swojej Mamy. Wystarczą koronki, grube 

sznurki lub włóczka, kolorowe wstążki czy 

samoprzylepne tasiemki. Do tego 

tzw. magiczny klej i piękny wazon lub lampion 

gotowy.

Lampiony ze słoików - krok po kroku

Kliknij tutaj 
> https://www.haart.pl/2014/04/lampiony-ze-
sloikow-diy/

Lampion - film instruktażowy

Kliknij tutaj > https://www.youtube.com/watch?v=
S3Y8a5G-XyE

https://www.haart.pl/2014/04/lampiony-ze-sloikow-diy/
https://www.youtube.com/watch?v=S3Y8a5G-XyE


BUKIET DLA RODZICÓW

Kwiaty zawsze są miłym upominkiem, bez względu 

na okazję. Zamiast kupować, możecie spróbować 

zrobić je własnoręcznie.

Oto nasza propozycja:

Kliknij tutaj >

https://pl.pinterest.com/pin/850547079614306889/

https://pl.pinterest.com/pin/850547079614306889/


ŚPIEWAMY DLA MAMY

❑ Zestaw piosenek na Dzień Mamy - karaoke

Kliknij tutaj > https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME

❑ "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"

Kliknij tutaj >https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

❑ "Mamo, dzisiaj życzę Ci"

Kliknij tutaj >https://www.youtube.com/watch?v=Z494eKHbbfE

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=Z494eKHbbfE


COŚ DLA TATY

Oto nasze propozycje

❑ Pojemnik na długopisy krok po kroku

Kliknij tutaj > https://321startdiy.pl/pojemnik-na-dlugopisy-
prezent-dla-dziadka-lub-taty/

Zamiast filcu możecie użyć kolorowego papieru lub wymyślić 

własny wzór pojemnika. Użyjcie swojej wyobraźni.

❑ Pudełko cukierek – szablon do druku oraz 
instrukcja

Kliknij tutaj >https://mavelo.pl/2017/09/pudelka-cukierki-
druku-4-opcje-kolorystyczne/

Możecie wydrukować szablon na kolorowej kartce 

i jeszcze ozdobić według własnego pomysłu. Do środka 

włóżcie np. cukierki lub karteczki, na których 

napiszecie za co kochacie swojego Tatę.

https://321startdiy.pl/pojemnik-na-dlugopisy-prezent-dla-dziadka-lub-taty/
https://mavelo.pl/2017/09/pudelka-cukierki-druku-4-opcje-kolorystyczne/


RODZINNA HISTORIA

Na koniec mamy dla Was zadanie - spróbujcie wraz 

z rodzicami stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Drzewo genealogiczne jest to graficzny obraz powiązań 

rodzinnych (pokrewieństwa i powinowactwa) między 

członkami jednego rodu.

Na początek zacznijcie od swoich Dziadków. Może kiedyś 

sięgniecie głębiej do historii Waszej rodziny i powstanie 

okazałe drzewo, a Wy lepiej ją dzięki temu poznacie. Może 

odkryjecie że, Waszym przodkiem był ktoś sławny?



Kochani, zachęcamy Was

do korzystania z naszych propozycji.

Jak zawsze czekamy na zdjęcia 

Waszych prac. Przesyłajcie je na 

adres:

sp9praceplastyczne@gmail.com

Życzymy miłej zabawy!

Do zobaczenia.

Opracowały: Beata Kozioł, Zofia Firmanty


