
Propozycje zabaw w ramach zajęd świetlicowych 

Tematyka tygodnia: AAAdddwwweeennntttooowwwyyy   ccczzzaaasss (7 – 11 grudnia 2020) 
 

 pomysły na kalendarz adwentowy i na przedświąteczne aktywności: 
1. kalendarz w formie girlandy 

Na sznurku można zawiesid ręcznie uszyte lub kupione woreczki lub zaczepid 
klamerkami do bielizny papierowe koperty, szare paczuszki lub zdekompletowane 
kolorowe skarpetki. 
 

 
 

2. kalendarz z pudełeczek po zapałkach 

Pudełeczka przyczepiamy do ściany lub układamy na półeczce i ozdabiamy 
kolorowym papierem samoprzylepnym. 
 

 
 

W “okienkach” kalendarza adwentowego można ukryd np. drobne prezenty – 
niespodzianki, karteczki z pomysłami na zabawę, przepisy na pierniczki, instrukcje 
wykonania ozdób świątecznych i pomysły na aktywności przedświąteczne. 
https://dziecisawazne.pl/6-pomyslow-na-kalendarz-adwentowy-i-24-pomysly-na-
przedswiateczne-aktywnosci/ 

https://dziecisawazne.pl/6-pomyslow-na-kalendarz-adwentowy-i-24-pomysly-na-przedswiateczne-aktywnosci/
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 adwentowe kolorowanki do wydrukowania: 
 

 choinka z kalendarzem adwentowym 
https://drukowanka.pl/kolorowanka/choinka-z-kalendarzem-adwentowym/ 
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 mały wieniec adwentowy  
https://drukowanka.pl/kolorowanka/maly-wieniec-adwentowy/ 
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 duży wieniec adwentowy  
https://drukowanka.pl/kolorowanka/duzy-wieniec-adwentowy/ 
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 fabryka zabawek  
https://drukowanka.pl/kolorowanka/fabryka-zabawek/ 
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 kalendarz adwentowy na ścianie 
https://drukowanka.pl/kolorowanka/kalendarz-adwentowy-na-scianie/ 

 
 
 

 audio-bajka świąteczna Hansa Christiana Andersena „Choinka” – do słuchania  
https://www.youtube.com/watch?v=Jp9knIIcWzc 
 

 Jak wykonad ilustrację do świątecznej baśni Andersena, czyli pomysły na kreatywne 
choinki z efektem 3D  
http://www.kreatywniewdomu.pl/2019/11/kartki-swiateczne-z-motywem-
choinki.html 
 

 choinka z bibuły  

 wywijana choinka 

 choinka z kółek 

 choinka przeplatana 
 

 Przedświąteczny film dla całej rodziny - Charles Dickens Opowieść wigilijna – do 
wspólnego oglądania 
https://www.youtube.com/watch?v=HO65yucdW5o 
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 Gry, zabawy i dwiczenia na zimowe dni 
 

 domowe podchody 
Rodzic chowa w domu koperty z różnymi zadaniami. Dziecko znajduje ukryte 
koperty i wykonuje poszczególne polecenia np. zrób 10 przysiadów. 
 

 zabawy ze sznurkiem 
Potrzebujemy sznurka o długości minimum 2 m. Można sobie wyobrazid, że 
jest to most, wąż lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzy się 
z niego dowolny kształt i wykonujemy różne zadania, np. 
 

1. spacer po sznurku tak, aby z niego nie "spaśd" 
2. przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę 
3. przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem 

 

 butelkowy slalom 
Ustawiamy na podłodze plastikowe butelki w dowolnej konfiguracji. Dziecko 
stara się zapamiętad ustawienie butelek, po czym zawiązujemy mu oczy. 
Dziecko musi przejśd przez tor bez potrącenia przeszkód. 


