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Drogie Dzieci,
Przed Wami przedświąteczna dawka zabaw i pomysłów na spędzanie czasu wolnego. Jak
zwykle prezentujemy prace plastyczne do wykonania dla każdego. Nie zabraknie również
dekoracji na wielkanocny strój, a także wiosennych łamigłówek. Standardowo na koniec
przepis do świetlicowej książki kucharskiej oraz niespodzianka od nauczycieli świetlicy…
1. Papierowe zajączki.
Zapraszamy do wykonania prac o tematyce wielkanocnej. Ciekawa i prosta do wykonania
praca plastyczna dla całej rodziny. Wraz ze swoją rodziną możecie stworzyć wesołą
rodzinkę zajączków – wystarczy, że każdy z członków rodziny odrysuje na kolorowym
papierze swoją dłoń. Następnie wytnijcie wzór, dorysujcie wąsy, nos, oczy oraz ząbki.
Zagnijcie łapki i gotowe. Poniżej przestawiamy instrukcje. Pamiętajcie, że Wasza
inwencja twórcza jest mile widziana.

2. Dekoracja wielkanocnego stołu
Pewnie wielu z Was pomaga rodzicom w nakryciu wielkanocnego stołu. Jednym z
ważnych elementów są serwetki. Już nie musisz zastanawiać się jak je poskładać i ułożyć
na stole. Poniżej znajduje się link do filmu ze wskazówkami jak w ciekawy sposób złożyć
serwetki. Wybierz jeden ze sposobów i wykonaj przy najbliższej okazji.
https://www.youtube.com/watch?v=muekT5tsstw

3. Przenoszenie jajek
Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. Zabawa polega na
przeniesieniu jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej mety. Najlepiej oczywiście na
podwórku, ale jak się nie da, to można w domu.
Jeśli lubicie rywalizację, może być to wyścig lub na czas. Urozmaiceniem może być
slalom lub tor przeszkód lub przenoszenie jajek z zamkniętymi oczami. Wtedy zabawa
przebiega w parach. Jedna osoba kieruje osobą, która ma zawiązane oczy. Potem
zmiana.

4. Kurki i koguty z wytłaczanki

Potrzebujemy:
-wytłaczanki do jajek,
- farby plakatowe,
- folię piankową brokatową
- ruchome oczy,
- pióra,
- opcjonalnie kolorowe kartki z bloku technicznego
i rysunkowego
- klej,
- nożyczki,
- pędzelek.
Wykonanie:
1. Przy rogach wytłaczanek wycinamy kształt kurki.
Z jednej wytłaczanki możemy zrobić w takim wycięciu
dwie kurki.
2. Wycięte wytłaczanki malujemy na kolor żółty.
3. Z folii piankowej (lub kolorowego papieru)
wycinamy podwójnie dla każdej kurki dziób
i grzebień. Sklejamy ze sobą dwie części i doklejamy
do pomalowanej wytłaczanki.
4. Przyklejamy oczy (gotowe lub wycięte z papieru)
5. Doklejając pióra (lub kolorowe paski z kolorowych kartek z bloku rysunkowego), możemy zrobić też
wytłaczankowego koguta.

5. Pięć kreatywnych sposobów dekorowania pisanek
Skoro Wielkanoc to pisanki. No i teraz każdy z Was myśli jakim sposobem można je
udekorować. Przedstawiamy kilka łatwych i kreatywnych pomysłów na ozdobienia
pisanek. Jajka należy najpierw ugotować na twardo. Upewnij się, że jaja są schłodzone
przed rozpoczęciem pracy.
A) Użycie kredek to najprostszy sposób
na dekorację pisanek. Używając kredek,
pamiętaj, że jajka są ugotowane na twardo.
Mogą być ciepłe, ale niezbyt gorące!
Pomoże to uzyskać jaśniejszy wygląd pisanki.
Wynika to z faktu, że wosk stopi się, gdy tylko
kredka dotknie ciepłego jajka i nie trzeba
będzie mocno naciskać, aby przyciemnić wzory.
Farby plakatowe są również dobrą opcją
dla starszych dzieci. Końcowy wynik będzie również ładniejszy.
B) Uśmiechnięte pisanki
Zafarbuj jajka w dowolny sposób. Możesz je
zabarwić w naturalny sposób lub pomalować
farbami. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
Rysuj twarze za pomocą czarnego długopisu
lub markera. Możesz narysować uśmiechniętą
buzię, lub wyrazić pisankami różne inne emocje.
C) Wykorzystanie drobnego
Ugotuj jajka na twardo.
Poczekaj aż całkowite ostygną. Zabarw ryż
barwnikami spożywczymi (nie gotuj go).
Na jajka nałóż klej. Obtocz jajka w ryżu.
Dla lepszego efektu możesz do ryżu dodać
trochę brokatu. Twoje piękne pisanki są gotowe.
D) Tablicowe jajka
Oto kreatywny sposób na stworzenie ślicznych jajek.
Pomaluj jajka na czarno i pozwól im porządnie
wyschnąć. Następnie narysuj na nich kredą
wymyślone wzory. Możesz również napisać na nich
życzenia wielkanocne.
E) Odciski palców na jajkach
Chcesz się bawić kolorami? Oto łatwy, ale fajny
sposób dekorowania pisanek. Wystarczy zanurzyć
ręce w farbie, a następnie stworzyć zabawne,
kolorowe wzorki na jajach. Prosty, sposób
na dekorowanie pisanek i jaka świetna zabawa!

6. Pisklę
Poćwicz razem z nami pisownie liter. Połącz kropeczki i pokoloruj obrazek.

7. Kolorowe motyle

8. Wielkanocne labirynty.
Zachęcamy do rozwiązania wielkanocnych labiryntów.

9. Pisankowy szyrf
Zgodnie z załączonym schematem rozwiąż wielkanocny szyfr. Ciekawe jakie hasło
powstanie?!

10.

Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej.

Sałatka wiosenna
Do jej wykonania potrzebujemy:
-2 ogórki
-żółtą i czerwoną paprykę
-natkę pietruszki
-4 łyżki naturalnego jogurtu
-1 jajko
-ulubione przyprawy

Wykonanie:
jeden ogórek obrać, pokroić w kostkę
i wymieszać z jogurtem. Drugi ogórek pokroić
ukośnie na plasterki. Paprykę pokroić w kostkę.
Jajko ugotować, przekroić na pół białko,
połowę białka nałożyć na żółtko, obtoczyć
w przyprawach-wyjdzie grzybek. Ułożyć
wszystko na talerzu- jak na zdjęciu, całość
oprószyć przyprawami.
Smacznego!

Jeśli masz swój pomysł na podobną przekąskę, znasz przepis na pyszne ciasteczka albo pomagasz
mamie gotować obiad – spisz składniki, sposób przygotowania, zrób zdjęcia i stwórz autorską
kartkę do Świetlicowej Książki Kucharskiej, którą wspólnie złożymy w całość po powrocie
do szkoły.

