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Drogie Dzieci,
za oknami wiosna w pełni, w związku z tym zachęcamy do wykonania wesołych i kolorowych
prac plastycznych. Poznajcie nowe techniki i bawcie się razem z nami. W propozycjach znajdą
się też zabawy dla całej rodziny do zrealizowania w każdym mieszkaniu. Nie zapominamy
również o kondycji naszego umysłu – dlatego przygotowaliśmy kilka ciekawych łamigłówek.
Standardowo na ostatniej stronie „pyszne zakończenie” i przepis na smaczne ciasteczka.
1. Malowanie solą
Malowanie solą można wykorzystać do dekoracji lub do tworzenia pięknych barwnych
obrazków. To bardzo atrakcyjna zabawa plastyczna.
Potrzebujemy:
– sól
– kolorowe kredy
– miseczki
– kartki z bloku rysunkowego
– klej typu Magik
Przygotowanie:
- Aby przygotować kolorową sól wysypujemy po trochę soli na kartkę papieru
i zaczynami rolować po niej kolorową kredę, już po chwili kreda zacznie farbować sól.
Zabarwioną sól zsypujemy do miseczki.
– Na kartce papieru rysujemy obrazek, np. motyla lub kwiatki.
– Poszczególne części obrazka smarujemy klejem i obsypujemy solą w wybranym
kolorze, nadmiar soli zsypujemy do miseczki.

2. Stwórz swojego Gniotka
Przedstawiamy propozycję wykonania zabawki „Gniotka”. Poniżej znajduje się
instrukcja…

Do wykonania gniotka potrzebujemy:
– Balon,
– butelkę 500 ml,
– mąką ziemniaczaną lub ryż,
– lejek,
– słomkę lub wykałaczkę,
– włóczkę do zrobienia fryzury naszemu stworkowi
– czarny marker.
Wykonanie:
– Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2
lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona.
Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku
słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów.
– Następnie dmuchamy balon, skręcamy go
i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić
w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego
balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę.
– Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, spuszczamy
powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za
dekorowanie.
– Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy
włóczkę i rysujemy markerem buzię.

3. Obrazki z kółek
Zobaczcie jak łatwo można stworzyć cudowne obrazki
Potrzebne materiały; klej, nożyczki, kolorowy papier
Wykonanie: Rysuj różnej wielkości kółka, wycinaj, składaj na połowy i twórz obrazki.
Poniżej propozycje…

4. Wylosuj zadanie
Oto propozycja zabawy dla całej rodziny.
Razem z rodzeństwem lub rodzicami napiszcie
kilka prostych czasowników lub ciekawych
zadań np. „poruszaj się jak pingwin”,
„skacz jak żaba”. Włóżcie je do słoika
i losujcie zadania dla każdego członka rodziny.

5. Znajdź kolory
Świetna zabawa dla każdego, możliwa do realizacji z każdym mieszkaniu.
Zadanie polega na poszukiwaniu w pomieszczeniu przedmiotów w odpowiednim
kolorze. Za każdy znaleziony przedmiot w danym kolorze przyznajemy punkt. Wyniki
możecie notować lub zapamiętywać. Ciekawe komu uda się dostrzec najwięcej!

6. Zabawa z sylabami
Podziel na sylaby nazwy przedmiotów, roślin i zwierząt znajdujących się na
ilustracjach. W ramkach wpisz tyle kresek ile jest sylab. Jeśli udało Ci się bez problemu
wykonać zadanie, teraz stwórz swoją propozycję ilustracji. Możesz też przygotować
takie zadanie dla swojego brata lub siostry.

7. Motyl
Poćwicz razem z nami pisownie liter. Połącz kropeczki i pokoloruj obrazek.

8. Kolorowanka z kostką do gry
Rzuć kostką do gry. Narysuj w ramce tyle oczek, ile wypadło, a następnie pokoloruj
odpowiednią liczbę obrazków.

9 . Matematyczne zabawy

10. Matematyczny szyfr

11. Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej.

Serowe ciasteczka
Do ich wykonania potrzebujemy:
-1 kostka białego twarogu
-1 kostka margaryny Kasia
-1 szklanka mąki
-powidła śliwkowe

Przygotowanie:
Należy połączyć ze sobą ser, mąkę margarynę. Powstałe ciasto wkładamy
na godzinę do lodówki. Po wyjęciu bierzemy kawałek ciasta i rozwałkujemy.
Wycinamy małe kwadraty, nakładamy łyżeczką na środek powidła i sklejamy
rogi. Ciasteczka układamy na blaszce i wkładamy do piekarnika. Pieczemy około
15 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu możemy posypać cukrem
pudrem.
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.

