
Dzień dobry! 

Rozpoczynamy kolejny tydzień. Temat tego tygodnia to: „Wolontariusze  - pomocnicy Świętego Mikołaja”. 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na 

rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach 

społecznych. 

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych 

osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na 

rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc 

starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej – jest. 

Przykładowe działania wolontariuszy 

 organizacja jasełek dla starszych samotnych osób 

 pomaganie kolegom w nauce 

 zbiórka zabawek oraz książek dla dzieci przebywających w szpitalach 

 organizowanie zabaw, zawodów sportowych (paraolimpiady) dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową 

 szkolna zbiórka karmy i koców dla psów i kotów ze schroniska dla zwierząt 

 dokarmianie ptaków zimą 

 sprzątanie lasu w ramach akcji Sprzątanie Świata 

 wyprowadzanie psów w schroniskach dla zwierząt 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hospicjum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_pomocy_spo%C5%82ecznej


 

Praca plastyczna 

Gwiazdki z papieru krok po kroku 

 

Poniżej na zdjęciach jest pokazane, jak krok po kroku wykonać gwiazdki z papieru. Najpierw jednak 

krótki opis: 

Kwadratową kartkę należy złożyć na pół. 

Powstały prostokąt ponownie należy złożyć na pół.  

Kartkę składamy wzdłuż przekątnej tak, aby powstał trójkąt.  

Krótszy bok trójkąta należy złożyć do dłuższego.  

Końcówkę powstałą w wyniku poprzedniego złożenia, należy odciąć. Tak powstanie finalny trójkąt.  
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Na trójkącie należy narysować wzór śnieżynki.  

Wzór należy wyciąć.  

Rozłóż kartkę. Gwiazdka jest gotowa!  

 

 

 

 

 

 

Dzięki tej metodzie można zrobić zarówno gwiazdki o prostych kształtach jak i bardzo wymyślnych. 

Poniżej kilka przykładów możliwych do wycięcia gwiazdek i śnieżynek. Warto gotowe gwiazdki włożyć 

między kartki książki, żeby się rozprostowały. Ja je zostawiam tak na noc. 
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Gotowe gwiazdki i śnieżynki z papieru to znakomita dekoracja świąteczna. Można nimi z powodzeniem 

ozdobić cały dom. Papierowe gwiazdki będą pięknie wyglądać na choince, ale też zawieszone w oknach. 

Moim ulubionym sposobem na ich wykorzystanie jest dekorowanie prezentów. Od razu dodają 

świątecznym paczkom wyrafinowania. Osoby, którym damy tak zapakowane prezenty z pewnością 

docenią nasz wysiłek. 
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Trochę ruchu. Dwie propozycje zabaw ruchowych w domu. Więcej znajdziecie na: 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html 

W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa sznurki na podłodze 

oznaczające start, metę i możemy zaczynać. Ustawiamy zawodników przy pierwszej linii. Każdy z nich 

rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy linię mety! Prawda, że 

proste? A jakie zajmujące! 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, balony lub 

zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety. 

 

Cel: 

 kształtowanie postawy wolontariackiej 

 kultywowanie tradycji świątecznych 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html
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