
   Trening twórczy

 Mam dla Ciebie propozycję udziału w pięciodniowym treningu.
Celem naszych spotkań jest ćwiczenie koncentracji uwagi, pamięci i kreatywności.

Potraktuj te zadania jako rozgrzewkę przed nauką
lub sposób na spędzenie czasu wolnego.

Zachęcam Cię szczególnie do zabaw przewidzianych na wtorek i piątek! 
Zdjęcia wykonanych przez Ciebie prac możesz przesłać na mój adres 

mbuk@spwierzbna.pl do 20 maja.

Jesteś gotowy? To zaczynamy!!!
 

 

 

 

Poniedziałek. Dzień 1.
 

 

 

 
Zadanie 2.  

 Weź kartkę papieru i ołówek.  

 Podziel kartkę na 3 części/kolumny:  

 w jednej części zapisz 5 owoców,  

 w drugiej 5 zawodów,  

 w trzeciej 5 przedmiotów.   

 Postaraj się je zapamiętać. 

 Następnie odwróć kartkę.  

 Podziel na 3 części/ kolumny. 

 Wpisz zapamiętane wyrazy w odpowiednie części/kolumny (owoce, zawody, 

przedmioty).  

Zadanie 1.  

 Wypij szklankę wody.    



Wtorek. Dzień 2.

 

Zadanie 2.

 Wykonaj laurkę dla pielęgniarki jako podziękowanie za ciężką pracę w czasie

      pandemi.

 Jeśli chcesz może to być inna forma podziękowania, wykonana według Twojego 

      pomysłu.

      Zdjęcie swojej pracy prześlij na ades mojej skrzynki pocztowej :-)

 

Środa. Dzień 3.

 

Zadanie 1.  

 Zrób 10 przysiadów. 

 

 

 

Czy wiesz, że dziś, 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 
i Położnej?

Rola pielęgniarek jest nieoceniona dla zdrowia ludzi.

W czasie pandemii koronawirusa szczególnie doceńmy pracę Pielęgniarek!

Zachęcam Cię do udziału w tej akcji!

  

Zadanie 2.  

 Zbierz 10 niewielkich przedmiotów (może to być np.: łyżka, pilot, kredka, 

gumka, klocek, bateria, spinacz, itd.).  

 Ułóż je na stole  

 Przygotuj ręcznik albo koc, kartkę i ołówek.  

 Postaraj się zapamiętać przedmioty.  

 Następnie zakryj je ręcznikiem.  

 Zapisz na kartce nazwy przedmiotów, które zapamiętałeś. 

Zadanie 1.

 Przewietrz pokój. 



 Czwartek. Dzień 4.

 Zadanie 1.  

 Zmierz długość przedpokoju tip-topami (mały krok polegający na przystawieniu 

pięty do końca palca drugiej stopy. 

Piątek. Dzień 5.

 Zadanie 1.

 Weź kartkę papieru.

 Jeśli lubisz rysować  - narysuj swoją rodzinę.

 Jeśli lubisz pisać - napisz  wiersz, krótkie opowiadanie o rodzinie.

 

 

 

Zadanie 2.

 Weź kartkę papieru i kolorowe mazaki.

 Wytnij serce i  wypisz skojarzenia do słowa: Moja Rodzina.

 Wypisz te, które kojarzą Ci się z twoją rodziną 

     (np. skojarzenia do wyrazu las: drzewa, jagody, spacer, radość, ptaki,       

     grzyby, szum liści, odpoczynek).

 
Czy wiesz, że dziś, 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień

Rodziny? Weź udział w akcji - Moja Rodzina moja siła! 
Dziś szczególnie zachęcam Cię do udziału w zadaniach!

Zdjęcia wykonanych prac możesz przesłać na mój e-mail
mbuk@spwierzbna.pl do 20 maja.

A może inny pomysł przychodzi Ci do głowy gdy myślisz o swojej Rodzinie?
Każdy z Nas cieszy się, że ma Najbliższych, że czuje ich miłość, opiekę, wsparcie!
Zachęcam Cię do podzielenia się swoim pomysłem!

Zadanie 2.  

 Weź kartkę papieru i ołówek/kredkę/długopis.  

 Narysuj na kartce skrzynię.  

 Wpisz wewnątrz skrzyni 10 miłych rzeczy, które spotkały Cię ostatnio. 

Pokażmy, jak ważna  dla Nas jest  Rodzina!
Dzielmy Naszą radość z Innymi!


