Autor:

Beata Pałac

Treść wypowiedzi:
Gdy zimowy minął czas
Wiosna wzywa głośno nas
Nęci, kusi, spać nie daje
Tylko woła na dwór, dalej!
Wiec my buty zakładamy już drzwi swe otwieramy
Wtem mamusia mówi stop!
Covid nam zabrania psot...
Ściągać buty i czapeczki
Dziś nie będzie huśtawek i tylko balkon nam zostaje
Na codzienne harcowanie
Balkon duży, co za fart!
Hulajnogą mknę pod wiatr
Uśmiechnięty Ja i brat
Mama mówi jakiś żart...😊😊
Niby nic dziś nie robimy,
A tu domek postawimy.
Z klocków, kocy i kartonu.
Żeby się nie nudzić w domu.
Z rock`n`rollem za pan brat
Lubie go. Ja i mój brat.
Więc gitary już zrobione
z "Kiss" już gramy jak w zespole

Autor:

Beata Pałac

Treść wypowiedzi:
Szał zabawy ciągle trwa.
Jakby świat był bez wirusa.
Więc w chińczyka sobie gramy.
Chociaż żal dziś do nich mamy.
Rysujemy, wycinamy, czasem bajki oglądamy
Puzzle, lego, samochody.
A na koniec będą lody.
Mama bawi się w fryzjera
fryzury nam odmienia
Tata, ja no i mój brat.
Byśmy piękni szli przez świat.😉😉
Na naukę też jest czas.
Tata przepytuje nas.
Mama uczy gotowania.
Choć ma później stos zmywania
tak mija co dzień czas.
Czasem smutek dorwie nas.
Choć zabawa w domu super
to brakuje życia w grupie.
Wszyscy razem się modlimy
choć fajnie się bawimy.
To błagamy z wszystkich sił.
Boże, zmień tę zarazę w pył!

Autor:

Agnieszka Gierus

Treść wypowiedzi:
Znowu w domu zostać muszę,
Zaraz tutaj się uduszę...
Cisza, spokój, straszna nuda,
Może zdrzemnąć mi się uda.
Ale co to? Kto tak leci?
Czyżbym gdzieś słyszała dzieci?
Tak, to Tosiu, jest też Iga,
Na czworaka do mnie śmiga.
Nie ma nudy, nie ma spania
To jest czas do rozrabiania.
Mamo!!!
Domek, sklep, forteca,
Szybko, zeszyt wpadł do pieca.
Lekcje, obiad, pranie, praca,
"Kiedy tata z pracy wraca?„
Milion pytań, zadań sto,
Kiedy wszystko zrobię to?
Nagle patrzę... Anoś zmywa,
Poleruje płytki Iga .
Brzuszkiem zmywa mi panele,
Antoś kwiatki mi podleje .
Takie dzieci ma ta mama ,
Nic nie musi robić sama.
Dzieci świetnie bawią się,
mama sobie ciacho je. 😘😘

Autor:

Monika Rosłan

Treść wypowiedzi:
Choć słoneczko dzisiaj świeci.
Na podwórku nie ma dzieci.
Wszyscy w domu rozrabiają
Od wirusa się chowają.
Mama zawsze jest gotowa.
Jej pomysłów pełna głowa.
Wulkan z sody dziś zrobimy
I figurki zamrozimy.
A mój tatuś mądra głowa.
Kosmos mi w słoiku schowa.
Gimnastyka i pompeczki
Z mamą zrobię dziś bułeczki
I choć trudny jest to czas.
Damy radę siła w Nas❤️

Autor:

Dorota Motyka

Treść wypowiedzi:
Gdy na świecie wirus brykau
nas w domu gra muzyka
wszyscy razem czas spędzamy
dużo przygód przeżywamy
Tata w piłkę gra z Kostusiem
Mama chlebek ciągle piecze
Babcia książek czyta dużo
A za oknem kwiecień-plecień
Kostek rower dostał nowy S
tach-Trach mówi: kask musowy
Kostek kask na głowę ciach
i z roweru zrobił bach
Jeździ sobie w swym ogródku
Pieski gonią go do skutku
Kot na płocie maszeruje
Każdy się tu dobrze czuje
Mama tata babcia psinki
Już nie mają smutnej minki
Bo to czas jest dany wszystkim
By być sobie bardziej bliskim

Autor:

Karolina Zając

Treść wypowiedzi:
Zostać w domu?
Bardzo proszę
Ja protestu tu nie wnoszę
Przecież w domu też jest fajnie
Nawet gdy rodzice pracują zdalnie
Nam nie straszna żadna nuda,
Bo nie jestem ja maruda
Więc lepimy, wyklejamy,
Malujemy też farbami
Różne tańce odstawiamy,
A do tego też śpiewamy
To nie koniec nasi mili,
Mamy wciąż wesołe miny
Śmieszne żarty wymyślamy,
Że ze śmiechu się turlamy.
Gramy w gry i łamigłówki,
By rozruszać nasze główki
Rymujemy, zgadujemy,
Z klocków domy budujemy
Gimnastykę uprawiamy,

Przez co płaskie brzuchy mamy.
Stemplujemy, wycinamy,
Nowe wciąż pomysły mamy.
Na balkonie się bawimy,
Bo na dwór nie wychodzimy.
Świetna sprawa w domu być
Z rodzicami fajnie żyć!!

Autor:

Katarzyna Czerwik

Treść wypowiedzi:
„Łap chwilę”
Kiedy nuda nam doskwiera
zabieramy się do dzieła,
żeby siły mieć bez liku
- robimy trzy przysiady i po pajacyku.
To dopiero jest początek
truchtem więc biegniemy na łąkę,
z kwiatków wianek zapleciemy,
ptaszki nakarmimy,
puszczając latawiec w słonko
popatrzmy,
który się kolorami mieni w jego
blasku.
Później kwiatki posadzimy,
by pięknie pachniało,
aby było kolorowo,
gdyż nam wiosny mało.
Czas spędzamy zawsze mile
– łapiąc każdą wolną chwilę!!!
A Ty z nami chwile łap
i odkrywaj na nowo świat!!!
Gdy się już zmęczyłeś troszkę
hula hopem pokręć brzuszkiem
albo usiać z nami w piasku,
gdzie powstaje nowe ciasto.

Autor:

Katarzyna Czerwik

Treść wypowiedzi:
Rower chętnie i z rozkoszą
cię przywiezie w koło,
żebyś tylko swoją minę
miał zawsze wesołą.
Gdy energii czujesz moc
i przenosić możesz góry
w radosnych podskokach
z nami w świąt choć
i przeliczaj rączka chmury.
Teraz kartkę, kredki weź
- oczy zamknij
przenieść się tam,
gdzie tylko chcesz.
Tam gdzie są wszystkie twoje
marzenia
A na pewno doczekasz się ich
spełnienia !!!

Autor:

Pak Aleksandra

Treść wypowiedzi:
#zostańwdomu
Dziś ciężkie czasy dla ludzi nastały,
Coś pozytywnego jednak nam dały! :)
Możliwość spędzenia czasu z rodziną,
Więc wykorzystaj tę szansę miłą! :)
#zostańwdomu to ważna sprawa,
Zapewnione w nim bezpieczeństwo i dobra zabawa! :)
Gry, układanki, puzzle i farby,
Z nich powstać mogą prawdziwe skarby!
I gotowanie i też sprzątanie,
Wspólne, rodzinne - zabawą się stanie! :)
Nie ważne gadżety, nie liczy się blichtr,
Najważniejsze by wspólnie razem być! ♥️
Lecz zapamiętaj, by zostać w domu,
Krzywdy w ten sposób nie robisz nikomu ☺️I
korzystaj do woli z domowej wolności,
Baw się, wygłupiaj - miej wiele radości 🎉🎉
Życzymy dużo zdrowia dla Wszystkich ☺️

Autor:

Aneta Paczkowska

Treść wypowiedzi:
"Na hubach w Gaju„
Teroz wew chacie garujemyi z famułą klejdrujemy.
Gdy sie dzieciarnia wytośta z wyra,
już sie giyra od stołu lyra.
Ferfloki z mlykiem,szkiołko z dżymikiem,sznytki z leberkom i
sznytloch z gzikiem.
Wpucnom i lecom do szklany lani,bo teroz tam uczy ich pani.
A my ze starym do zdalny roboty,bo bejmów mało na
wszytkie klamoty.
Nie mogemy manygować,ino zawdy coś rychtować.
Szpycujemy filmy nowe,no i gramy w gry planszowe.
Dyrdamy na balkon, jak klara świeci,tam naznoszona wuchta
rupieci.
Wybachać sie można ino wew wannie.
Takie uciechy na kwarantannie!
Wszytko co było poukłodane,teroz po winklach mom
poświgane.

Autor:

Aneta Paczkowska

Treść wypowiedzi:
Melo tetro fifne gwizdołki,a szczun we wieże sklejo zapołki.
Ślubny na kufcie jeżdżo w salónie.
Kociamber blasuje zadowolóny.
Glancuje chate cióngle od nowa, bigluje pranie, rupiecie
chowom.
W antrejce na ryczce siedze czasami,gdy nie mom już sił
ruszać giyrami.
A gdy pojawiom sie na ulicy,to ino z Bolkiem - kejtrem na
smyczy.
Bo tej wiaruchna, rade se dacie,jak kwarantanna zarzundzi w
chacie!

Autor:

Małgorzata Gastoł

Treść wypowiedzi:
I nadeszły czasy takie,
kiedy siedząc na kanapie
robisz to dla dobra innych
i nie czujesz się nic winny!
Chyba, że jesteś rodzicem,
wtedy są pewne różnice!
Dzieci siedzą z nami w domu,
bo podrzucić nie ma komu!
Odgrzebane kredki, farbki
nawet kolorowe kartki.
Dwoisz się i troisz tatusiu zmęczony,
bo teraz to nie jest tylko zadanie dla żony!
Tato jak narysować kotka?
Tato pożycz tego młotka...
Tato zbuduj ze mną wieżę!
Co nie umiesz? Ja nie wierzę!
I odkryłeś swe talenty,
przestań w końcu być nadęty!
Dzisiaj baza jest w salonie,
w kuchni maszerują słonie,
tam u lalek jest herbatka...
halo ale gdzie jest matka?!

Autor:

Małgorzata Gastoł

Treść wypowiedzi:
Ona coś ze ściany ściera...
niezła była karuzela,
chyba misiu musi sisiu
bo znalazłeś go w toalecie...
co się dzieje na tym świecie...
Pies znów leży na regale, s
chował się tam w jakimś szale,
kot go gonił - biedak stchórzył,
znów do rana będzie wył...
Przecież w klasy trzeba zagrać,
eurowizje swoją nagrać
i rowerek - już dwa koła,
no dajemy dookoła
od kominka przez salony
ale dzieć zadowolony!
Czas wakacji dzisiaj w planach,
żeby czuć się na Bahamach
do łazienki znieśmy kwiaty, piaskownicę, karimaty...
To już nudne, teraz w berka!
Albo nie, ja chce cukierka!
Mamo co na obiad dzisiaj będzie?
Tato, coś poszło nie tak, ta farba jest wszędzie!
Przyjdzie czas i na malowanie
- na razie mamy narodowe "leniuchowanie"!

Autor:

Anna Gonera

Treść wypowiedzi:
Kwarantanna ciężka sprawa,
ale nam to odpowiada 🙂🙂
razem sobie czas ⏳ spędzamy,
w końcu nadmiar jego mamy👩👩👩👩👧👧👧👧,
w gry planszowe sobie gramy,
gotujemy i sprzątamy,
pyszne dania serwujemy 🙂🙂,
które w mig pałaszujemy 😊😊
dobrze nam tu razem wszystkim
chociaż brak reszty rodzinki,
ale na to sposób mamy😁😁
przez internet rozmawiamy 📞📞
Pamiętajmy moi drodzy, że gdy dzieci wrócą
do szkoły, my do pracy i do życia
normalnego
z przed wirusa,
mniej nas razem będzie w domu,
więc doceńmy wspólny czas ⏳
bo zazwyczaj jest go brak 🙂🙂🙂🙂 🙂🙂

Autor:

Ewelina Tomasz Święs

Treść wypowiedzi:
Zostaje w domu i już się cieszę
Rodzinka lubi wspólne pielesze
Zabawy, figle oraz przygody
Uśmiech co nie jest wynikiem pogody
Wieża z klocków lub z poduszek
Malowanie też wydmuszek
Kredki, farby i pastele
Pracy mamy bardzo wiele
Wycinanie, wyklejanie
"Stary niedźwiedź" na dywanie
Wyścigi samochodowe
Pieczemy łakocie nowe
Potem je dekorujemy
A na końcu wszystkie zjemy
Układamy na podłodze
Z wszystkich klocków - kto co może
Gry planszowe uwielbiamy
Wszyscy razem sobie gramy
Piłki skaczą a my z nimi
I wesołe mamy miny
Do muzyki też tańczymy

Autor:

Ewelina Tomasz Święs

Treść wypowiedzi:
Wszyscy bardzo to lubimy
Słoik dla nas lub doniczka
To kolejna propozycja
Sadzenie to też zabawa
A kiedy rośnie "uprawa„
Jaka to radość ogromna
Kanapka będzie wyborna
Z rzeżuchą czy z cybuszkami
A ile w tym jest witamin...!
Oglądamy sobie zdjęcia
Wspominamy te ujęcia
Planujemy co to będzie
Kiedy wyjść już można wszędzie
I tak dni spędzamy wesoło
Zabawę znajdując wokoło
Bo by dzień był wyjątkowy
Trzeba zrzucić swe okowy
I nie martwić się na zapas
Tylko chwilę zacząć łapać
Trzeba mieć przy sobie ludzi
Z którymi nam się nie nudzi

A czas płynie bardzo szybko
Zapisując złotą nitką
Piękne chwile i wspomnienia
Warte kiedyś przypomnienia
Drobne łapać przyjemności
Wtedy uśmiech u nas gości
One niczym puzzle tworzą
Historię tą wyjątkową
Pełną szczęścia i spełnienia
A więc dalej - POWODZENIA!💗💗

Autor:

Magdalena Dziubas-Kolendowicz

Treść wypowiedzi:
#zostańwdomu ogłaszają
Hale, boiska zamykają
Odwołali nam treningi
Teraz tylko e-learningi
Można z tego dostać fiołka
Skupmy się więc na fikołkach
Zróbmy w domu ćwiczeń kilka
Taki trening to jest chwilka
Będzie slalom i bieganie
Nawet piłką dryblowanie
Gdy skaczemy i biegamy
Z tego lepszy humor mamy
Mózg nasz po tym dotleniony
I sportowiec jest spełniony
Bo gdy masz w sercu marzenia
dążysz do jego spełnienia.
Aron lat 7

Autor:

Arleta Michalik

Treść wypowiedzi:
Choć ten czas jest wyjątkowy
o znudzeniu nie ma mowy!
Poznajemy się od nowa,
wspomnień pełna będzie głowa.
Sztuki mistrzem się stajemy,
wyklejamy, malujemy...
Tańce, śpiewy, przebieranki,
bohaterem jestem bajki!
Książki?
Wszystkie przeczytane,
a więc nowe zamawiamy.
Pomysł się co chwilę zmienia,
dom wciąż nowe ma znaczenia:
balkon-ogród, las? W słoiku.
Restauracja, plac budowy
- pomysłowy zawrót głowy!
A na koniec basen w wannie.
Tak to jest na kwarantannie.
Choć na wieczór dzień męczący
wynagradza uśmiech brzdący☺️

Autor:

Justyna Kuczak

Treść wypowiedzi:
Dawno, dawno temu,
kiedy byłam mała
Tylu co ma córka zabawek nie miałam
Nie było "jutuba", bajek na tablecie
Lecz się nie nudziłam w kreatywnym świecie
Dziś moje pomysły przekazuję córce
Ona we mnie widzi nowych zabaw twórcę
Składamy na cztery zwyczajną gazetkę
Wycinamy wzory i mamy serwetkę
Przedstawiam niedźwiedzia, który mocno śpi
Chodzimy cichutko, żeby nie był zły
Ja chowam zabawkę, Weronika szuka
Słucha "ciepło-zimno", w zakamarki "luka„
Budujemy bazę, w której się skrywamy
Koc jest zawieszony pomiędzy krzesłami
Potem rzut do celu niczym koszykarki,
brudnymi ciuchami trafiamy do pralki
Rysujemy swoją własną grę planszową,
zaznaczamy pola z funkcją wyjątkową,
Tu tracisz kolejkę, tam masz ekstra rzut
Mamy pionki, kostkę i pomysłów w bród
Gramy w przeciwieństwa, rymy, synonimy,
Pieczemy ciasteczka, a potem zdobimy.
Gdy wieczorem księżyc mruga do nas z nieba,
Wercia śpi jak kamień, bajki już nie trzeba ...

Autor:

Ilona Koch

Treść wypowiedzi:
W małej wiosce na Brzezinach,
Mieszka chłopak i dziewczyna,
To jest siostra no i brat,
Mają po niewiele lat.
Uczą się pilnie dnia każdego,
By nie zapomnieć niczego,
W planszowki gramy,dużo śpiewamy,
Ćwiczenia z w-fu zawsze odrabiamy.
Tanczymy wszyscy razem z naszą mamą,
bo ona jest naszą tancerką kochaną.
Żaden wirus nawet z koroną,
Nie będzie dla nas żadna przeszkodą.
Mama siwieje już z nami w domu,
ale nie mówcie o tym nikomu.😜😜
Dwoi się i troi by nam się nie nudziło,
i do jedzenia cały czas coś było,
Szkoły zamknięte, maseczki na twarzy,
A nam się spacer na lody marzy,
Ale wtrwamy w tych nowych zasadach,
Byśmy mogli w koncu z rodziną przy ciachu zasiadac.
Hasło brzmi prosto i zrozumiale,
zostań w domu i nie wychodź wcale ❤️

Autor:

Agnieszka Chróścik

Treść wypowiedzi:
W wielkich Chinach hen za murem
zły nietoperz wzleciał w górę,
a wraz z nim het na pół świata
groźny wirus teraz lata.
W domach pozamykał dzieci czas
im strasznie wolno leci
nie ma szkoły hulajnogi
od leżenia bolą nogi
i dlatego mama z tatą wnet znaleźli sposób na to.
Najpierw puzzle potem klocki,
gimnastyka i owocki,
potem bajki i czytanie w górę skok,
na rękach stanie , nawet gra jest na konsoli
i telefon jak kto woli,
żeby razem nie zwariować trzeba ciągle wciąż główkować.
Wóz z kartonu, domek z koca,
z gumy wystrzałowa proca,
masa solna, plastelina,
mamy przerażona mina!
Gotowanie bez ustanku
bo głód męczy o poranku.
Ciasta, chleby, smakołyki
czas naprawić złe nawyki.
Zdalna praca,
zdalna szkoła
nic pokonać nas nie zdoła!

Autor:

Joanna Jaszecka

Treść wypowiedzi:
I nastały dziwne czasy....
Z domu słychać wciąż halasy
To nie draka, nic takiego
To zabawa na całego
Mama, tata, siostra, ja
Każdy z nas pomysły ma
Co dzień inne tu atrakcje
Niczym wyjazd na wakacje
No bo w domu, w fajnym gronie
Przy siostrzyczce, mężu, żonie
Super spędzić można czas
I uchronić wszystkich nas
Czy to puzzle, gry, czy bajka
Piłka, kredki, czy mizaika
U nas zawsze fajnie jest
Czego i Wam życzę też
I o jednym pamiętamy
Wciąż się pięknie uśmiechamy 😀😀
No bo teraz świat się zmienia
Można spełniać swe marzenia
Wykorzystać dobrze czas
By zaskoczyć wszystkich Was!!!
Zdrowia Wam życzymy wiele
Nasi nowi przyjaciele 😘😘

Autor:

Agata Wochnik

Treść wypowiedzi:
W domu fajnie mi się siedzi,
Razem z mężem bawię dzieci.
Gramy w bierki i chińczyka
I tak gramy razy kilka.
Dzisiaj byłam fitness panią,
Rozciągałam z dziećmi ciało.
Wczoraj byłam panią doktor,
A przedwczoraj konduktorką.
Mąż też został policjantem,
Gonił dzieci na sygnale.
Był strażakiem gasił pożar,
Lała się strumieniem woda.
Mamy rzutnik więc na ścianie,
Wyświetlamy seans bajek.
Dzieci patrzą, podziwiają,
I radochę przy tym mają.
Dni mijają nam wspaniale,
Czasu nie liczymy wcale.
Śmiechu było co nie miara,
Pokaz mody był od rana.
Mąż nam robił super zdjęcia,

W getrach, w dresach no i w kieckach.
Po obiadku trochę przerwy
Lecz nie tracąc przy tym werwy.
Pomysł nowy wpadł do głowy,
Z plasteliny lepić sowy.
Koty, pieski, węże, krowy,
Jest zwierzyniec całkiem spory.
Chory by się z tego uśmiał,
Jakie dzieci mają gusta.
Przyszedł wieczór czas kolacji.
Po niej jest piżama party.
Dj tatuś muzę puszcza, rachu
ciachu i do lóżka.
W czółka córki całujemy,
Za dzień wrażeń dziękujemy.
Wirus przyszedł, pójdzie sobie,
Ty też z dziećmi
w domu posiedź!!!!

Autor:

Agnieszka Ogar-Dudek

Treść wypowiedzi:
Choć za oknem słonko świeci
W domu siedzą wszystkie dzieci.
Ja też w domu spędzam czas,
Wiele fajnych zajęć mam.
Wszyscy obowiązki mamy,
W mig się z nimi uporamy.
Na zabawę przyjdzie pora,
Nudy nie ma do wieczora.
Kredki, farby przygotuję,
jakieś dzieło namaluję.
Plastelina fajna sprawa,
Z nią też super jest zabawa.
Z tatą tory układamy,
dla pociągów trasę mamy.
Młodsza siostra nam pomaga,
tory zbiera i przekłada.
W piłkę zagrać też lubimy,
Dwie drużyny utworzymy.
W gry planszowe też zagramy
,"Grzybobranie" uwielbiamy.
I do kuchni wola mama,
Gdyż gotować nie chce sama. Wszyscy chętnie pomagamy
I obiad gotowy mamy.
Po południu ksiazke czytam,
Gdzieś w oddali gra muzyka.
Śpiewać lubię mówię Wam,
Z siostrą koncert
odstawiam.
Wie też to już każdy z nas,
Razem miło płynie czas. ❤️

Autor:

Monika Jamróz

Treść wypowiedzi:
Zostać w domu dziś musimy,
Lecz się wcale nie nudzimy.
Dużo mamy do zrobienia,
nuda tylko od niechcenia.
Klocki, piłki, układanki.
Już od rana przebieranki!
Mama, tata, siostra, brat, cały mój domowy świat.
Z kotem czasem pofigluje,
ścianę palcem pomaluje.
Cztery rundy wokół stołu,
z psem narobię też rumoru.
Śmiech, wygłupy dobra sprawa,
w domu zawsze jest zabawa!
Kiedy wirus atakuje,
to ja w domu się szturmuje!
Czytam, piszę, koloruję,
mama czasem mnie strofuje...
W kuchni lubię pomyszkować,
czasem zupę ugotować.
Z bratem zagram na konsoli,
siostrze strzelę parę goli.
Nie wiem co to w domu nuda,
przetrwac wirus mi ssie uda!!!

Autor:

Tomasz Truski

Treść wypowiedzi:
Córy lepią kluski śląskie,
My na chacie mamy ubaw,
Mąkę mają nawet w nosie.
Że tak powiem wszystko fruwa
Znowu dzionek uciekł szybko,
Żonka z córką tańczą disco,
Więc żegnamy wieczorynką.
To dopiero widowisko.
Lecz w zanadrzu mamy także,
Jest wesoło i jest super,
Kilka wymyślonych bajek...
Niepotrzebny nam komputer.
Jest pingwinek Wituś mały
Gramy w karty gramy w gumę
Który kocha córcie taty.
Układamy wszystkie puzzle.
Dzięcioł Kubuś,piesek Dupcio Kotek
Mam gitarę więc przygrywam,
Miałuś z kotką rudzią
Karaoke się zaczyna...
Bajek mamy więc do licha,
Śpiewa córka jedna druga,
Które tata wciąż wymyśla
Repertuar z disco z blusa.
.I na koniec tylko dodam
Jest bibuła są nożyczki,
Tak to ujmę w kilku słowach
Wycinane są króliczki.
Chodź szaleje tu KORONA,
Nuda nie jest wcale dla nas,
TO NAS W DOMU NIE POKONA!!!😉😉
Młodsza córka się schowała.
W chowanego zaczynamy,
Do dziesięciu odliczamy.
Jest i kula są i kręgle,
Kto dziś mistrzem w tej grze będzie!!!
Nie brakuje nam pomysłów,
Na kolejny taniec zmysłów.
Ze stolika kilku krzeseł,
Powstał domek że ojeje...
W kuchni program kulinarny
Na to też ochotę mamy

Autor:

Aneta Kołacz

Treść wypowiedzi:
Nasza rodzina jest wspaniała,
tak jak Niestraszków drużyna cała!
Zawsze się świetnie dogaduje
i każdy kłopot w mig rozwiązuje.
Zawsze się wspiera, świetnie się bawi,
czas spędza razem oraz figluje,
bo bardzo wiele miłości czuje!
Czy kwarantanna czy to dzień zwykły
,my zawsze świetne mamy pomysły.
Słychać chichotki, radości moc,
bo dobra zabawa to nasza moc.
Od rana pompki oraz przysiady,
potem z klocuszków już autostrady.
Czytanie, rysowanie i malowanielubimy każde nowe wyzwanie.
Już synek piękny pociąg buduje;
ma kask ochronny i pas budowlany,
więc konstruuje.
A w tym pociągu literek wiele,
powstają drogi oraz tunele.
Czas na wycieczkę;
jedziemy w dal zwiedzać nasz piękny polski kraj.
Potem na wspólny obiad jest pora,
więc się bawimy w restauratora.
I obieramy i szykujemy, kroimy, siekamy
i gotujemy.
Zapach wspaniały każdy to wie
- cudownie razem bawimy się!
A po obiadku na dworek czas.
Mamy podwórkomoc wyobraźni rodzi się w nas.

Autor:

Aneta Kołacz

Treść wypowiedzi:
Mama i tata chowają się
a synek szuka rundy dwie.
A potem zmiana, wygłupów czas
- jeździmy rowerem tak szybko,
że nikt nie może dogonić nas.
Zawody sportowe radości wiele,
każdy z nas prawdziwym przyjacielem.
Tam już Indianin na swym rumaku
wynurza się zza kolorowych krzaków
a tutaj pan policjant ostrzega
-aby ostrożnie i wolno biegać.
Alarm, co znowu?
Dzielny strażak pędzi na sygnale strażackim wozem,
aby walczyć z ogromnym żywiołem.
Tak się bawimy, babki lepimy,
trochę grabimy, kwiaty sadzimy.
Jest kolorowo, pomysłów wiele
a śmiechu przy tym i radości
- na pewno nie jeden nam zazdrości.
Codziennie nowe zadania,
pomysły, wygłupy, szaleństwa,
różnorodności-wspólnym spędzaniem czasu
okazujemy mnóstwo radości oraz miłości!💙💙💙💙💙💙

Autor:

Emilia Turek

Treść wypowiedzi:
Gdy nasza rodzinka siedzi w domu,
To nie przykrzy się nikomu.
Poznajcie Gabrysię - "Cześć, Nie nudzi mi się.",
Siostra Olgusia, nie lubi mieć pustego brzusia,
Mama Emilka, da na zabawę pomysłów kilka,
I Tata Krzysiu, duży misiu.
Gdy wczesna porabawimy sie w doktora.
Potem w restaurację gabinet zamieniamy
I gorącą czekoladę spijamy.
Następnie wizyta u fryzjera:
Mama Gabrysi włosy dobiera.
Teleturniej? Czemu nie
-Tata tez się bawić chce.
Hasła sobie wymyślamy
I w domowe koło fortuny gramy.
Następnie Mama gotuje,
A Gabrysia i Olga z Tatą
do oceny dań się szykuje.

Autor:

Emilia Turek

Treść wypowiedzi:
Jeśli Jury się z dobrą oceną zgodzi
To Mama do następnego etapu
przechodzi
w nagrodę do domowego SPA wędruje
gdzie Rodzinka Ją po pleckach masuje.
Potem się zamieniamyI przy okazji
pogilamy.
Przyjdzie czas na rysowanie,
Niczym w galerii pełno obrazów mamy
na ścianie.
A gdy mocno sie zmęczymy
To się wszyscy przytulimy.
W naszym domu radę damy,
Z wyobraźni skorzystamy:
Obowiązki w dobrą zabawę
zamieniamyI dwa w jednym załatwiamy
:)

Autor:

Dorota Mrzewka

Treść wypowiedzi:
#zostańwdomu popieramy
Dużo w domu przebywamy.
Lecz się wcale nie nudzimy,
Kreatywnie się bawimy.
Różne zabawki sobie robimy
Zużyte przedmioty w coś fajnego przerobimy.
Z różnych rzeczy korzystamy
Nawet rolek po papierze nie wyrzucamy.
W gry planszowe lub w domino gramy
Albo puzzle układamy.
Śpiewamy i tańczymyI świetnie się bawimy.
W kuchni dzieci pomagają
Bardzo sprawnie się krzątaja.
Piec mamie ciasteczka pomogą
Później pięknie je ozdobią.
A mama w wolnym czasie szyje maseczki
Piecze chleb oraz bułeczki.
Posiłki wspólnie szykujemy
Wtedy z apetytem jemy.
Tata zrobił synkowi domek ze zjeżdżalnią w ogrodzie
I tam się bawi przy pięknej pogodzie.
Na plac zabaw nie chodzimy
Tylko na miejscu się bawimy.
Gdy kwarantanna obowiązuje

Autor:

Dorota Mrzewka

Treść wypowiedzi:
Synek w domu dobrze się czuje.
Czasem sobie w piłkę gramy
Albo radośnie z pieskiem biegamy.
Liter i cyferek również się uczymy
I karty pracy do przedszkola robimy.
Lekcje wspólnie odrabiamy
Różne książki i bajki czytamy.
Czasem autostradę robimy
I autkami się bawimy
Budujemy, naprawiamy
I wspaniale czas spędzamy.
O sporcie nie zapominamy
Aktywność fizyczną razem uprawiamy
Rodzinnie sobie w domu ćwiczymy
Przysiady, skłony, koziołki robimy.
Fajnie czas spędzamy
I uśmiechnięte buzie mamy 😊😊

Autor:
Jo Anna

Treść wypowiedzi:
Zostań w domu - ważna sprawa!
Tutaj świetna jest zabawa.
Tuż o świcie gimnastyka, fika mama, synek fika.
Potem pyszne jest śniadanie,
aż mi w brzuszku burczy na nie.
Po śniadaniu jest zabawa,
potem w świat książek wyprawa.
Wierze z klocków budujemy,
wspólnie obiad gotujemy.
Po obiedzie
- malowanie, rysowanie, do doniczek warzyw sianie.
Szkoda, że ten czas tak szybko mknie,
wnet kolacja, mycie się.
Po kolacji dobranocka i do snu zamykam oczka.
O przygodach sobie śnie,
w domu wcale nie jest źle :-)

Autor:

Kasia Smozik

Treść wypowiedzi:
Dzień dobry o 6 rano,
chcemy jeść, pić, pobaw się z nami Mamo!
Mama czuje się fatalnie
- i pracować musi zdalnie.
A po pracy czas zabawy
- gotowanie, malowanie, łaskotanie, wygłupianie.
Czas z rodziną tak szczególny
-przede wszystkim, bo jest wspólny.
Oto kilka moich propozycji
- gry planszowe - ku tradycji!
Trójka dzieci - jest wesoło
- książki wszędzie są w około!
Baza Nasza to poduszki
- a w tej bazie są okruszki.
Klocków mamy całe mnóstwo
- i tworzymy nimi bóstwo
- samochody i pociągi, drzewa, bloki, rurociągi.
Pomysłów nam nie brakuje
- z pomocą dzieci coś z kartonów wyczaruje 🥰🥰 !

Autor:

Julita Ska

Treść wypowiedzi:
Gdy nie można pójść do przedszkola
Wcielamy się w dziecka super idola
Od rana jesteśmy wszyscy przebrani
Czasami nawet po nocy rozczochrani
Mama niczym Kobieta
-Kot po domu przenika
Ukradkiem wkładając ciasto do piekarnika
Tata jak Superman zaczyna mebli odsuwanie
Bo ma misję - czeka go odkurzanie !
Dzieci jak w filmach złe charaktery
Chcą odzyskać swoje komputery
Niestety dostęp do nich jest utrudniony
Bo pewien warunek nie został spełniony
Ząbki przez dzieci nie zostały umyte
Bo ich szczoteczki zostały ukryte
Teraz mają mega ważne zadanie
Muszą znaleźć szczoteczki w porannym
bałaganie
Rodzice na spokojnie mieszkanie sprzątają
A dzieciaczki wielką radochę z tego mają
W międzyczasie sami się również chowamy
I kolejną atrakcję dla dzieci mamy
Przy tej zabawie mnóstwo się ruszamy
I tak łatwo za wygraną nie damy
Gdy ciasto upieczone, do zjedzenia gotowe
Tata wygłasza swoją przemowę
Rozdziela role, przydziela zadania
Bawimy się wszyscy bez oszukiwania

Każdy wciela się w postać
super bohatera
A wszystko nagrywa
domowa kamera
Wieczorkiem wspólnie nasz
film oglądamy
I na oscary za nasze role
czekamy
Bawimy się wszycy
wspólnie, sami, po kryjomu
Bo jest ogólnopolska akcja
#zostańwdomu

Autor:

Magdalena Zajączkowska

Treść wypowiedzi:
Słowa nuda My nie znamy!
Głowy pełne pomysłów mamy!
Córka jakby cały czas akumulator swój ładowała,
potrzeby odpoczynku jakby w ogóle nie miała! 🙀🙀
Wytłaczanki od jajek wykorzystane, pięknie pomalowane!
Krokodyl i gąsienica takie Cudaki dwa powstały,
wiele frajdy córce dały!
Rolki od papieru toaletowego i ręcznika kuchennego nie
wyrzucamy,
My na ich wykorzystanie także pomysły mamy!
Kurczak i zając dwaj przyjaciele, do zabawy potrzeba tak niewiele!
Masa solna, ciastolina córka je uwielbia!
Potem bardzo o nie dba!
Nie kupiona, lecz przez Nas zrobiona!
Patyczki od lodów i mini teatrzyk mamy,
jeszcze więcej inspiracji Wam damy!
Z kartonu telewizor zrobiony!
Przyszła pora na wiadomości,
reporterka Kinga zagości! 👧👧❤️

Autor:

Magdalena Zajączkowska

Treść wypowiedzi:
Wycinamy, wyklejamy, nawet zająca i bałwana
z płatków kosmetycznych mamy!
Rączki malujemy, potem odciskamy,
jakie piękne obrazki mamy!
Nawet memory sami zrobiliśmy,
pięknie malowaliśmy, potem w nie graliśmy!
Wspólne sprzątanie też fajna sprawa,
u Nas zabawa jest zawsze udana!!!
Rodzina to siła, tego się trzymamy,
My się wirusowi nie damy!!! 👨👨👩👩👧👧🐕🐕

Autor:

Kamila Kosk-Joniec

Treść wypowiedzi:
Choć ta wiosna nietypowa,
Trzeba się po domach chować,
Radę sobie świetnie damy,
Bo pomysłów mnóstwo mamy.
Masa solna no i farbki,Kredki, sznurki i mazaki.
Pomysłów nam nie brakuje,
Mama zawsze coś szykuje.
Gotujemy, szalejmy,
Tańczymy i malujemy.
Wyklejamy, wyszywany,
Wydzielany, układamy.
Mama nawet sprytna byłaI zabawki zamroziła,
To zabawa była super,
Każdy młotkiem w lód dziś łupie.
Dwie godziny to zajęło,
Aż zabawki wszystkie się wyjęło.
A jak skończy się ten wirus
Będę bawił się jak świrus,
Tańczył, śpiewał, dokazywał,
Na placu zabaw się pokazywał.
#zostanwdomu

Autor:

Izabela Wiśniewska Durka

Treść wypowiedzi:
Niestraszne nam w domu siedzenie bo mamy pozytywne
myślenie.
Wcześniej czasu nie było na nic
Dzisiaj tego szczęścia nie oddamy za nic!
Możemy nudą się delektowaćI nadmiar czasu wolnego
celebrować.
Gdy już spokoju mamy po szyję głowa zaczyna działać bo
pomysłów setki kryje!
Najwięcej tworzymy z papieru
Zawsze do końca zawsze do celu!
W domu mam małego zwierząt przyjaciela
Więc temat zwierząt Świątek piątek I niedziela!
Wycinamy psy i koty Nie narzekamy na brak roboty
Bo Blanka zaraz chce dla nich domki, łóżeczka, miski i płotki
Później by było im weselej Psy dorabiamy-tutaj dorysuję,
tutaj coś dokleje!
Zapał nigdy nie maleje! Stadnina dla koni- już stoi piękna
Wszystko z kartonu i jest radość wielka! Ekologiczne
rozwiązania wybieramy
bo naszą planetę Ziemię kochamy i o nią dbamy
😍😍🙂🙂👍👍🙈🙈🐕🐕🐶🐶🐈🐈🐴🐴🌷🌷🌱🌱🌏🌏🐞🐞💚💚🌳🌳🌱🌱🌸🌸

Autor:

Anita Jagoda

Treść wypowiedzi:
Wirus krąży po orbicie i utrudnia wszystkim życie.
Nic my tu nie poradzimy , dostosować się musimy.
Chronimy siebie, chronimy bliskich zostając w domu chronimy
wszystkich.
Jagodowa rodzina bardzo się trudzi aby przypadkiem ktoś się nie nudził.
Mamy trzylatkę i sześciolatka, a na dokładkę ruchliwego pięciolatka.
Tory przeszkód tato układa, a królik capcio marchewki zjada.
Mama pyszne ciasta serwuje i kolorowanki piękne drukuje.
Maluchy swój plan dyżurów mają i umiejętności zdobywają.
Klocki lego idą w ruch, każdy Jagoda to dzielny zuch.
Robotyka się bawimy , nią się nigdy nie znudzimy.
Czas nam mija na wspólnym bajek czytaniu, śpiewaniu oraz na gitarze
graniu.
Wszyscy się wspieramy i sobie pomagamy bo bardzo się kochamy.

Autor:

Agata Zając

Treść wypowiedzi:
Moi kochani, mogę wam przysiąc,
Że mam pomysłów co najmniej tysiąc.
Jedno zaznaczyć muszę koniecznie
–Zawsze wesoło jest i bezpiecznie.
Siedzenia w domu się nie boimy.
Nie narzekamy, nie marudzimy.
Wstajemy rano na gimnastykę,
Włączamy przy tym fajna muzykę.
Potem robimy wspólnie śniadanie,
A po śniadaniu – czas na czytanie.
Później – na mojej córki życzenie
–Robimy próbę i przedstawienie.
Przydać się mogą miśki, laleczki,
Kapelusz, szalik, gumki, wstążeczki.
Dużo radości, super zabawa!
A potem ciacho, soki i kawa.
Później w ruch idą farby, pisaki.
Pięknie malują moje dzieciaki.
A ja w tym czasie – panowie, panie
–Gotuję obiad i robię pranie.
Dzieci budują mosty i wieże,
Po których chodzą z drewna żołnierze.
Moja córeczka i syn mój drogi
Potrafią także lepić pierogi.
Ja za to z nimi sklejam modele
We wtorki, czwartki, czasem w niedziele.
Na dworze często bańki robimy,
W naszym ogródku kwiatki sadzimy.
A wieczorami cała rodzina

Długą relację z dnia rozpoczyna.
I trwać by mogła chyba do rana,
Gdyby nie tata, gdyby nie mama.
Czasem pobawią się jeszcze w berka,
Ale mamusia na zegar zerka…
I tak wymieniać mogę do rana
–Mama Agnieszki oraz Adriana.

Autor:

Paulina Cempel-Świsulska

Treść wypowiedzi:
Bo choć w głowie nam igraszki, przestrzegają nas Niestraszki.
By wirusa nie roznosić, można w domu tylko psocić.
Więc siedzimy bardzo grzecznie choć jest czasem
niebezpiecznie.
Pomysłowe są dzieciaki mogą wiec narobić draki.
Bo gdy coś wymyślisz sobie, podrap najpierw się po głowie.
I zastanów się trzy razy, Czy nic złego się nie zdarzy.
Jeśli jesteś pewien swego, Do zabawy rusz kolego.
Zacznij najpierw od wulkanu nie zrób przy tym bałaganu.
Nalej wody do butelki, dolej octu trzy Kropelki, Teraz sodę
dosypujesz no i wulkan eksplodujesz.
Teraz pora w kalambury, Pokaż pozy lub figury.
Bo osoba co zgaduję, Twoje hasło odgaduje.
Ciuciu babka prosta sprawa, To dopiero jest
zabawa‼️Zasłon oczy chustą, szalem,
I złap wszystkich doskonale.
Jest zabawa w powtarzanie, nie jest proste to zadanie.
Bo ktoś musi ci pokazać co masz po nim wnet powtarzać.
A na koniec gra karciana, zagrajcie w Piotrusia Pana.
Nie daj się przeciwnikowi i Się postaw Piotrusiowi.
A na dzisiaj już kończymy, wypoczywać też musimy,
Podczas snu wracają siły,
By dzieciaki w dzień psociły😊😊

Autor:

Aneta Adaszek

Treść wypowiedzi:
#zostanwdomu akcja wspaniała,
do nas nuda ani razu nie zajrzała 😊😊
wspólnie się uczymy,
wspólnie czas spędzamy i pomysłami fajnymi władamy
👍👍razem z moimi córkami pierogi lepimy a przy okazji
się świetnie bawimy,
chlebek pieczemy smaczny i zdrowy by tata znowu był
mile zaskoczony 🥰🥰
z ziemniaków stworzyliśmy kreatywnego Harry Potato
😉😉 dosłownie na bogato 😂😂
ciało człowieka poznajemy (angielski przy tym
szlifujemy) gąbki, rurki, balon ,wata aż za głowę złapał
się tata 🙈🙈
Dalsze losy Katarynki córeczka sama napisała i pani z
języka polskiego przesłała 👍👍Ważne by zdrówko
dopisało😊😊Dbać o siebie wzajemnie, by ten wstrętny
(ś)wirus poszedł sobie wreszcie!

Autor:

Kinga Lidwin

Treść wypowiedzi:
Ciężkiej kwarantanny czas, jednak pomysły na ciekawe
spędzenie tego czasu budzą się w nas 👌👌
I tak z pustych rolek po papierze 🧻🧻
tor piłeczkowy robimy, a z klocków 🧱🧱
ciekawe budowle tworzymy.
Malujemy 👩👩🎨🎨 wycinamy ✂️
całą rodzinką puzzle układamy 🧩🧩
W restaurację się bawimy i nowe dania w menu z masy
solnej robimy 🥨🥨
W tym czasie mamy ogromne zacięcie, by wymyślać co
raz to nowsze zajęcie, więc przyjemnie te chwilę
spędzamy i głowę pełną pomysłów mamy :)

Autor:

Monika Rosłan

Treść wypowiedzi:
Choć słoneczko dzisiaj świeci.
Na podwórku nie ma dzieci.
Wszyscy w domu rozrabiają
Od wirusa się chowają.
Mama zawsze jest gotowa.
Jej pomysłów pełna głowa.
Wulkan z sody dziś zrobimy
I figurki zamrozimy.
A mój tatuś mądra głowa.
Kosmos mi w słoiku schowa.
Gimnastyka i pompeczki
Z mamą zrobię dziś bułeczki
I choć trudny jest to czas.
Damy radę siła w Nas❤️

Autor:

Witold Tomasz

Treść wypowiedzi:
Zostań w domku, bądź rozważny,
Bo ku temu powód ważny.
Z siostrą, z bratem, z rodzicami,
Czasem z kotem albo z psami.
Razem bawcie się bezpiecznie,
Bo to dzisiaj jest konieczne.
Już niedługo, już za chwilkę,
Będzie można pograć w piłkę.
Wszystko będzie znów w porządku,
Jeśli teraz będziesz w domku!

Autor:

Danka Szkatulska

Treść wypowiedzi:
Chociaż w domu być musimy to się wcale nie nudzimy 😊😊 Gdy
się dobrze bawić chcemy to do kuchni i PIECZEMY 😁😁🍰🍰 Mąka,
jajka, trochę mleka u każdego w domu czeka. Mikser- rzecz to
jest ciekawa,ale rączek tam nie wkładać! Wszystko razem i do
pieca, mama włoży, maluch czeka. I po chwili nam się uda już
na stole same cuda 🍪🍪🥧🥧🥐🥐🥧🥧🍩🍩 Babki, ciasta, rogaliki - z
lukrem, pudrem, Myszką Miki 😅😅 Nim je wszystkie wspólnie
zjemy jeszcze je dekorujemy. To zabawa jest wspaniała, no i
śmiechu co nie miara. Maluch, mama no i tata każdy w domu
w mące lata 😅😅 Choć nie będzie potem gości, mamy z tego full
radości 😁😁 Może w domu trochę brudno lecz na pewno nie
jest nudno 😜😜 #zostańwdomu

Autor:

Edyta Stępniak

Treść wypowiedzi:
Domek czekał z utęsknieniem, na rodzinne w nim
spełnienie,
gwar ,rozmowy już od rana,.
Radość, uśmiech i zabawa
Tata obiad ugotuje mama dziećmi się zajmuje i po
szkolnych obowiązkach znajdą radość już nie w
książkach lecz w zabawach wspólnych wielu:
Papierowe wycinanki, malowanie, rytm skakanki, są
salony kosmetyczne, fryzjer, krawiec, weterynarz, kino,
popcorn, dyskoteka, wszystko ważne dla człowieka.
Miło czas spędzamy razem, wszak codziennie mnóstwo
wrażeń, lecz po cichu w głębi duszy, chcemy z domu już
wyruszyć-praca, szkoła to marzenia, lecz możliwe do
spełnienia. Więc czekamy wszyscy grzecznie, na świat
zdrowy ostatecznie.,

Autor:

Anna Piec

Treść wypowiedzi:
👑👑 Niestraszne wirusy, Niestraszna nam nuda, Proszę,
#ZostańwdomuA wszystko się uda!💥💥 A co to...?
To magia? Czy czary? Laboga! Gorąca jak lawa Jest
naszą podłoga!🚢🚢
Hej wskakuj na statek! Nie to nie kanapa! Chodź!
Wiosłuj! Bo goni Nas rekin - atrapa!🛀🛀
Wanna zwyczajna? To ocean wielki! Kapitan ma brodę
Jak piana w bąbelki.🏝🏝️
Wyspa to bezludna? Do brzegu płyniemy! I tańce
szalone Zorganizujemy!📖📖
Dalej, Hej przygodo! Turlamy jak beczki, Potem
odpoczynek -Czytamy książeczki!🎲🎲
Z lepkiej ciastoliny Lepmy boże krówki, By po południu
Zagrać w planszówki!🚗🚗
Z wielkiego kartonu Auteczko jak nowe W nim chętnie
poznaje Znaki drogowe!⛺
Z klocków kolorowych Do sufitu wieżę! W namiocie z
kocyka Też sobie poleżę.🔡🔡
Nauczę się liter I czytać sylaby. Mają wyobraźnię
Te nasze szkraby!👧👧👦👦

Autor:

Paulina Żebrowska

Treść wypowiedzi:
Nadszedł czas by w domu zostaćTrzeba więc nudnym chwilom
sprostaćMama wymyśli dziś zabawęJak tylko wypije poranną kawęHej
dzieciaki czy już wiecie?Dziś pouczymy się o naszej planecie!Rozłóżmy
kartki na dywanie,Chwytajcie za kredki, będzie rysowanieZiemię
pokrywają lądy i oceany,Jest też wielki lodowiec z niskich temperatur
znany.Mieszkają tu rośliny, zwierzęta i ludzieKażdy lubi czystość, nikt nie
chce żyć w brudzieDlatego, by dobrze na Ziemi było wszystkoMusimy
wspólnie, dbać o środowiskoWypełnijmy więc nasze kartki
białePomysłami, które są kolorowe i śmiałeNiech każdy z nas wymyśli
choć jeden sposóbNa to by do ekologii zachęcić więcej osóbJest
instrukcja jak segregować śmieciWidać że nie lubią śmiecić mądre
dzieciUnikamy krzyku bo hałas się niesieWiemy już więc jak zachować się
w lesieDo rzeki nie wrzucamy niczego z plastikuMamy wiec wśród ryb
przyjaciół bez likuNasze rysunki to same mądrościKiedy będzie już
można zaprosimy gościPokażemy im jak dbać o przyrodęGdy ktoś
posłucha, wręczymy nagrodę!

Autor:

Ewelina Wilczewska

Treść wypowiedzi:
Zostać w domu dziś musimy, ale wcale się nie
nudzimyTrochę nauki i zabawy,pomysł tata ma
dziś klawy.Dinozaury ulepimy,bazę pod stołem
zrobimyPiękny domek kartonowy, oraz kamper
odlotowyMama zawsze jest gotowa, w kuchni
zabawa jest wystrzałowa.Z mąka zawsze jest
zabawa, bo pieczenie fajna sprawa.Później
wszystko jest bielutkie,gdy raczki klasną
malutkie.Wszystkie lalki
nakarmione,uczesane,wystrojone, bo dziś czasu
dużo mamy i szyć nowe ubranka
zaczynamy.Dobra zabawa to fajna sprawa, bo
gdy razem czas spędzamy to nudzie się nie damy
😊😊

Autor:

Sylwia Rycharska

Treść wypowiedzi:
Siedzenie w domu to nie jest nudna sprawaTutaj mnie
czeka niezła zabawa!Gry i zabawki czekają w
pokojuniektóre od dawna leżą w kącie w spokoju!Biorę
do ręki puzzle nigdy nie układaneI za rękę ciągnę
mamę,„Chodź! Układamy, w końcu czas mamy”I razem
już na dywanie siadamy.Czy to godzina a może zaledwie
chwilaA już zadowolona minaBo obrazek ułożonyI synek
zadowolony.W ogrodzie pobawimy się w berka,potem
mama na zegarek zerkaI ogłasza obiadu
przygotowanieto będzie nasze wspólne danie.Mama
lubi z synkiem gotowaćI razem teraz możemy posiłki
szykować.Zabawy w kuchni to fajna sprawaA przy tym
samodzielności naukaDla każdego dziecka niezła
sztuka.Potem wspólne czytanieMamie na kolanach
siadanie.Piraci, kot w butach a może wierszyki?Potem
wspólne wybryki!Ćwiczymy w domu, bo razem
raźniejPotem poruszamy wyobraźnię:Rysowanie,
malowanie, kolorowanieCo na kartce nowego
powstanie?Portret kota czy może pojazd?A może rakieta
lecąca do gwiazd?Wieczorem z klocków miasteczko
zbudujęPotem dla autek drogę potrzebujęWięc z tatą
ulicę z lego wykonamyI przed spaniem w planszówkę
zagramy.„Chińczyk”, „Warcaby” lub „Grzybobranie”Kto
pierwszy na mecie stanie?To nie jest ważne, kto wygra
dziś,Najważniejsze że było fajnie, lecz już woła miśBy go
przytulić, bo spania już poraA jutro znowu niestraszne w
domu siedzenie,Bo takie jest ważne zalecenie.Mamy
ręce pełne zabawyBo lubimy wspólne czasu spędzanie!

Autor:

Aleksandra Kot

Treść wypowiedzi:
Wszyscy muszą zostać w domu, czy to się podoba komu!Czas
pandemii nastał bowiem, i dlatego Wam opowiemJak to
przeżyć można z dziatwąWszak to sprawą nie jest
łatwą!Pierwszy dzień to jak sielanka,Ciężko zerwać się ze
spanka,Tu obiadek, tam porządki,Odkurzanie, wielkie
pranie,Dzieci zajmiesz pomaganiem.Ale potem jest już
trudno,Bo się dzieciom robi nudno...Klocki, puzzle, gry
planszowe,Farby, kredki kolorowe.Wszystko jednak już po
chwili wieje nudą moi mili.Ale jedno się nie nudzi,Nawet dla
tak małych ludzi!To przez zabawę nauka-Wcale nie trudna to
sztuka,Bo pomoce zrobisz z tego,Co masz w domu
niepotrzebnego.My bawimy się na całego, Ty też możesz mój
kolego.Tworzyć prace oryginalne,Wszystkie tak
niepowtarzalne.My też lubimy naturalnieTroszkę poczytać
globalnie.Nie ma nudy w naszym domu,Ale powiem Wam, bo
komu?Że czekamy z utęsknieniem chociaż pełni
cierpliwości,Aż w końcu wszyscy powrócimy do normalności!
❤️☺️

Autor:

Olga Kwaśniak - Cieślik

Treść wypowiedzi:
"ZostańWDomu" to nasze hasło 💪💪 razem z synkiem
robimy domowe masło👍👍pieczemy chleby, bułki i ciasta
🍞🍞🍰🍰- kucharski dryg w nas stale wzrasta 👩👩🍳🍳👨👨🍳🍳
wyciskamy świeże soczki🥃🥃, by nam te wypieki nie poszły
w boczki 😂😂 słuchamy piosenek i tańczymy, przy tym
świetnie się bawimy! 💃💃malujemy, rysujemy i wycinamy,
chęć do tworzenia nieustanną mamy 🎨🎨🖼🖼 czytamy
książki, piszemy wiersze, ślemy rodzinie życzenia
najszczersze❤ zdrowia, uśmiechu i powodzenia...mamy
im tyle do opowiedzenia🤗🤗 lecz na spotkanie musimy
zaczekać jeszcze ⏳ kiedy wirusa nie będzie wreszcie! 👍👍
Niestraszki -czekamy na wyniki konkursowe 🎁🎁 na
spędzanie czasu w domu - pomysły są gotowe 😃😃

Autor:

Oliwia Weremiuk

Treść wypowiedzi:
Zostać w domu nakazali, więc siedzimy całkiem sami. Dwójka dzieci
energicznych, o pomysłach wręcz kosmicznych. Synek Fabian córka
Laura, to jest para niezniszczalna. Tak od rana do wieczora, na zabawy
zawsze pora. Żeby tak tylko we dwoje, zabawiali się nicponie. A tu
słychać tato mamo, baw się z nami bo nam mało. Biegać krzyczeć brykać
skakać, ileż można tak wymiatać? Nam energii wciąż za mało, tylko
pospać by się chciało. Szansy nie ma na to wcale, bo dzieciaki
wytrzymałe. Farby kredki puzzle klocki, na 5 minut to są opcje. Gry
maskotki czy zabawki, nie usuną ich głupawki. Dzieci ciągle nas testują i
odporność nam budują. Więc wirusy czy choroby, nie spędzają nam snu z
głowy. Weremiuki pozdrawiają, #zostanwdomu zalecają. 😊😊

Autor:

Izabela Ilów

Treść wypowiedzi:
Na kwarantannie się wcale nie lenie, bez przerwy
poddaję się wciąż nowej wenie.Gry i zabawy,
rozruchy, wyzwania, nie ma żadnej nudy oraz
narzekania. Warto doceniać przecież małe rzeczy
i w tej sytuacji nikt tu nie zaprzeczy. 🙊🙊 Poranek
to codzienna gimnastyka w ogrodzie, wtedy
oddaje się dresowej modzie. Później śniadanie,
sporo czasu mamy, różne kształty i smaki ciągle
wymyślamy. 🙆🙆♀️ Następnie przebieranki,
różne stylizacje, w domowym biurze trzeba
wyglądać - chyba mam tu rację. 😉😉 Żeby
podejmować wciąż nowe wyzwania, w przerwie
uruchamiam apkę do rozciągania. Wiosna już za
oknem, kwiatów jest już wiele, można stworzyć
ozdób, autorskie modele. 🌸🌸A gdy chmury
wyjdą, siegam po planszówki, wtedy bardzo
pilnie nam pracują główki. 👊👊 Aktywność
umysłu, zmieniam na fizyczną i wrzucam tu
wtedy swą rozpiskę liczną. Mnóstwo ćwiczeń
przecież i przyborów w domu, wcale nie
potrzebna siłka jest nikomu. 🙈🙈Po takim
treningu, wanna no i piana, wtedy relaks i
zabawa jest bardzo udana. 🤭🤭 Wieczorem
koncerty, nie, nie wychodzimy. Odpalamy muzę,
śpiewamy, tańczymy. 💃💃Ubaw przy tym mamy,
stroje wieczorowe, humory dopisują wtedy
odlotowe. A gdy przyjdzie chwila refleksji i
smutku, wyciągamy z szuflady zdjęcia
powolutku. Piękne wspomnienia i te reportaże,
w mig rozweselają te zwątpione twarze.
Kreatywność level hard bez przerwy włączamy,
nudzie i rutynie się wtedy nie damy! 💪💪❤️

Autor:

Nela Nela

Treść wypowiedzi:
Nie wiem czy już o tym wiecie - nie ma nudy w moim
świecie.Fajnie troszkę zostać w domu, nie przeszkadza to
nikomu.Kiedy tylko słońce wstanie, zaczynamy
rozrabianie.Jest śniadanie z rodzicami,z siostrą bitwa
paluszkami.Potem zadań czas przychodzi, ale to nam nie
zaszkodzi.Z mamą obiad dziś zrobimy i się znowu
pobawimy.Z tatą będzie gimnastyka,w domu tak się świetnie
bryka.Mama mnóstwo ma pomysłów,zna zabawy dla
artystów.Wczoraj farby, malowanie,dzisiaj ciasta
wałkowanie.Jutro będą wycinanki,kolorowe układanki.Nasza
babcia nam pośpiewa.Czego więcej nam potrzeba?

Karolina Zając

Autor:

Danuta Szulc

Treść wypowiedzi:
Dziś z rana u mego synka,groźna zagościła minka.Patrzy na mnie
krzywym wzrokiem,groźnie łypie lewym okiem.Boję się co dalej
będzie,bo zły humor czuję wszędzie.Może bajka ulubiona?Może autek
cała tona?Nic na niego dziś nie działa,choćbym bardzo pomóc
chciała.Pójdźmy razem na spacerek.Chcesz? Weźmiemy twój rowerek.I
wiaderko i łopatki,i nowe niebieskie grabki.Lecz mój synek wciąż
odmawia.Co tu robić? Ciężka sprawa.Może grę byśmy wyjęli?Labiryntem
się zajęli?Buzia mu się uśmiechnęła,prawa rączka wyciągnęła,na zły
humor czasu szkoda,niech żyje ducha pogoda.Zupę z ognia odstawiłam,i
w zabawę się wdrożyłam.Nie wiem kiedy czas upłynął,a zły humor
dawno zginął.Nagle drzwi się otworzyły,oczy me wielkie zrobiły,kiedy
męża w nich ujrzałam,wszak o zupie zapomniałam.Co tam zupie, świecie
całym,czas spędzając z synkiem małym.Mimo wszystko nie żałuję,zupę
później ugotuję.Ważniejszy jest czas zabawy,i nie trzeba wcale
wprawy,by się bawić kreatywnie,dbać o uśmiech intensywnie,więc
obiady zostawiajcie,do planszówek zachęcajcie.

Autor:

Magdalena Smogur

Treść wypowiedzi:
W naszym domu świat oszalał, w jednej chwili świat
nam zmalał. Każdy widział co się dzieje, ale nikt z nas się
nie śmieje. Sytuacja jest "niezdrowa", trzeba było się w
dom schować.Więc by w domu było miło i nikomu się
nie nudziło, wymyślamy ciągle żarty, choć nasz tata jest
uparty i dołączyć do nas nie chce, choć ja mu wciąż
dziurę wiercę. Bo w tym czasie trudnym wielce, trzeba
rozweselić serce. To do cukru soli wsypać, a od pieprzu
sobie kichać. Dzwonkiem dzwonić kilka razy, bo gość u
drzwi nam się marzy. Klamki kredą wymalować, a
następnie się gdzieś schować. Kazać zamknąć oczy
szybko, żeby stać się kotem, rybką. Pilot w rękę chwycić
mały i przełączać wnet kanały, ale żeby było śmiesznie
to dziadkowi co ma dreszcze, bo oglądał wiadomości a
tu widzi innych "gości" . Wszystko to zasługa Nuli, która
się do serca tuli, w tym tak trudnym dla nas czasie, choć
wierzymy, że to "zło" zwalczyć da się. Tylko radość w
sercu nośmy i optymizm ludziom głośmy. Przyjdzie
lepszy czas bez "tego", uwierz koleżanko i kolego.

Autor:

Wioleta Su

Treść wypowiedzi:
Zostań w domu- to ważna sprawa, podstawa to z rana
kawa.Potem masz siłę i moc supermena, domek z
kartonu zrobisz dla Barbie i Kena.Następnie przygotuj
wrzątek i galaretki, tęczę kolorową wsadzisz w
salaterki.Kolejny pomysł to baza z kocy i prześcieradła,
a wewnątrz latarki tajemnicze światła.Dalszej zabawy w
korytarzu kontynuacja, tu pokazów kwarantanno-mody
wariacja.W łazience wulkany z płynu do naczyń i słomki
powstają, pieniące, pachnące prawie pod sam sufit
wybuchają.Na przyszłość przygotować można
papierowe latawce, na nich z farb kolorowe
dmuchawce.Na urodziny warto już stworzyć piniatę,
użyć do tego bibułę oraz watę.Z nieciekawych ubrań
wyczarować maskotki- misie, gąsienice albo małe
kotki.Warto stworzyć małe spa dla ciała, peeling z cukru,
kokosu i oleju to frajda niemała.A na koniec gimnastyka,
do tego obowiązkowa muzyka.Przed snem przy
zdjęciach wspomnienia, przez telefon dla rodziny
pozdrowienia.Takim sposobem nie straszna nuda, bo
tak się mimo wirusa tworzy w domu cuda.

