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Drogie dzieci,
Nauczyciele świetlicy przygotowali dla Was kolejny zestaw zawierający wiele pomysłów
na spędzanie czasu wolnego w domu. W pierwszej części standardowo znajdziecie
propozycje prac plastycznych, których wykonanie jest szczegółowo opisane. Druga część
to ciekawe zagadki, łamigłówki oraz pomysł na zabawę ruchową do wykonania w domu.
Tym razem również nie zabraknie smacznej propozycji kulinarnej.

1. Wiosenne prace plastyczne z kolorowego papieru
Na początek zachęcamy do wykonania pracy plastycznej wyjątkową techniką. Do
wykonania każdej propozycji została załączona instrukcja. Kolorowy kwiatek, słońce lub
tęcza mogą przyozdobić Twój pokój i nadać mu wiosennego klimatu.

2. Osłonki na doniczki z butelek
Potrzebne materiały:
-duża, plastikowa butelka po wodzie,
soku (najlepiej gładka, bez żadnych wgłębień)
-farba w sprayu lub farba akrylowa
-nożyczki
-farby lub markery
-pędzle

WYKONANIE:
-Za pomocą nożyka introligatorskiego lub nożyczek odcinamy butelkę w połowie.
-Osłonka z butelki powinna być ok. 2 cm wyższa od doniczki, w której znajduje się
roślina. Rysujemy czerwonym pisakiem linię cięcia, następnie dorysowujemy uszy.
Wycinamy odpowiedni kształt, możemy delikatnie zaokrąglić uszka, żeby nie były ostre.
-Malujemy całość farbą w sprayu lub farbą akrylową.
-Po wyschnięciu domalowujemy pyszczek, oczka, wąsy i uszy farbami (np. gwaszowymi)
lub markerem. Można też wyciąć go z kolorowego papieru samoprzylepnego.
3. Niezwykłe pisanie
Kolejną propozycją dla Was jest pisanie literek, cyferek lub wyrazów czy zdań przy
użyciu koralików, guzików, fasoli, grochu czy muszelek. Zobaczcie jakie mogą powstać
ładne obrazki.
Potrzebna jest tylko kartka papieru, klej i wymienione wyżej rzeczy , które na pewno
każdy z Was ma w domu.

4. Słowa
Napisz słowa na każdą literę.

5. Wiosenna kartka z kolorowych kółeczek
Pamiętacie kolorowe papierowe łańcuchy na choinkę? Podobnym sposobem zrobiliśmy tę
właśnie kartkę. Z krótkich paseczków zrobiliśmy kółeczka które następnie przykleiliśmy
na kartce w coś na kształt kwiatostanów. Do tego wystarczy z zielonego papieru wyciąć i
przykleić gałązkę oraz listki.

6. Mój własny domowy ogródek
Wiosna to czas porządków w ogrodzie. Tym, którzy ogrodu nie posiadają, proponujemy
wesoły ogródek w domu. Nie trzeba wydawać pieniędzy na doniczki. Zobaczcie, jak
można do tego wykorzystać zużyte butelki! To zarazem ekologia i świetna zabawa.

7. Żonkile z wytłaczanek po jajkach
Wiosenne prace plastyczne to z pewnością kwiaty.
A jak wiosenne kwiaty, to koniecznie żonkile.
Aby je wykonać potrzebujecie jedynie:
-wytłaczanki (opakowania) po jajkach
-kleju na gorąco
-farb akrylowych
-drucików, np. florystycznych
-zielonej taśmy
-fragmentu chusteczki higienicznej
Zamiast drucików i taśmy z powodzeniem
sprawdzą się zielone słomki do napoi ze zgięciem.

Wykonanie:
-Pierwszym krokiem wykonania naszych kwiatów z papieru jest wycięcie z wytłoczek
ich płatków oraz tzw. przykoronka. Następnie należy je pomalować farbami
akrylowymi. Kiedy już wyschną sklejamy ze sobą poszczególne części kwiatu, tj. płatki
oraz przykoronek.
-Druciki owijamy zieloną taśmą lub zastępujemy je zieloną słomką do napoi. Tym
samym tworzymy łodygę. Na końcu zaginamy ją oraz owijamy paskiem chusteczki,
który doklejamy klejem na gorąco. Chodzi o to by z chusteczki uformować takie
zgrubienie, które posiadają tuż przy nasadzie żonkile. To zgrubienie również owijamy
zieloną taśmą. Jeśli używacie słomek do napoi je również zaginacie w miejscu takiej
harmonijki. Łodygę przyklejacie do reszty kwiatu i żonkil gotowy.
Miłej zabawy!
8. Znajdź różnice
Na załączonych obrazkach spróbuj znaleźć 12 elementów, którymi się różnią.

8.

Wiosenne zagadki
Spróbuj rozwiązać zagadki o tematyce wiosennej. Jeśli zagadki są dla Ciebie za trudne,
po prawej stronie znajdziesz wymieszane odpowiedzi – to powinno ułatwić zadanie.
I. Dom pszczół i Ewa,
to będzie …
II. Miła niespodzianka,
kwitnie już … .

kaktus

III. Aksamitny motyl,
który lata w nocy.

gruszka

IV. Jak jednym słowem się nazywa,
do zup wkładane różne warzywa.
V. Co to jest? Nie gdacze na podwórkach
rośnie w lesie żółta … .

ulewaa

sasanka
lipiec

VI. Przez śnieg się odważnie przebijam.
Mróz nawet mnie nie powstrzyma.
Mam listki zielone, tak jak wiosna,
a dzwonek bielutki jak zima.
VII. Daje nam dużo miodu,
zapach sadu, ogrodu,
czerwień, złoto, błękit
i wakacyjne piosenki.

cytryny
ćma
włoszczyzna
kurka
jaskółka

VIII. Po gałęziach kozły fika,
chętnie zjada tłuszcz z patyka,
na śniadania i obiady,
spod kory dłubie owady.
IX. Lubię ciepło, lubię słońce,
gdy w doniczce siedzę.
I mam bardzo ostre kolce,
choć nie jestem jeżem.
X. Ładnie pachnie żółta skórka.
Chociaż kwaśne są, i tak,
pokrojone na plasterki,
herbaty poprawią smak.
XI. Choć to „klapsy”, to nie bolą.
Ludzie raczej jeść je wolą.
Zawsze są smaczne, soczyste,
lecz pamiętaj jedz je czyste!
XII. Ptaszek co ludziom wiosnę zwiastuje.
Gniazda pod dachem sobie buduje.
Przed deszczem nisko zatacza kółka.
Wiadomo wszystkim, że to … .

sikorka
przebiśnieg

9. Matematyczne łamigłówki
Policz przedmioty i rozwiąż działania odejmowania oraz dodawania.

10. Krzyżówki dla każdego
Odgadnij hasła i znajdź rozwiązanie krzyżówek. Rozwiązania zapisz w wyznaczonej
linii.

11. Gry z wykorzystaniem nakrętek.
Zbieracie nakrętki? Jeśli tak - prezentujemy w jaki sposób można je wykorzystać do
świetnej zabawy. Pokażemy Wam trzy zabawy z wykorzystaniem nakrętek. Zaproście
domowników i rozpocznijcie rywalizację na jeden z wybranych sposobów.
I.Wrzucanie nakrętek do kubeczków- zadanie jest nieco utrudnione, gdyż nakrętki
transportujemy za pomocą dwóch rurek do napojów (możecie wykorzystać innych
patyczków). Każdy z zawodników wybiera kolor. Rywalizacja polega na tym aby jak
najszybciej przetransportować nakrętki w wybranym kolorze do swojego kubeczka.

II. Transport nakrętek za pomocą spinaczy do bielizny – to zadanie jest nieco
łatwiejsze, ale również wymaga zręczności i precyzji.

III. Trzecia zabawa to zabawa polegająca na umieszczeniu wszystkich nakrętek w
wyznaczonym miejscu. Linie startu oraz miejsce docelowe możemy wykleić na podłodze
lub stole papierową taśmą malarską. Nakrętki należy przemieszczać za pomocą tzw.
„pstryczków palcami”. Zwycięzcą gry zostaje osoba, której wszystkie nakrętki znajdą się
w wyznaczonym polu.

12. Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej

SZASZŁYK OWOCOWY
Pyszny i zdrowy szaszłyk owocowy,
który może być doskonałą przekąską
na drugie śniadanie lub podwieczorek.
Do jego wykonania potrzebujemy:

-ulubione owoce
-patyczki do szaszłyków

Przygotowanie:
Owoce płuczemy w ciepłej wodzie. Osuszamy ręcznikiem papierowym.
Obieramy ze skórki, kroimy w kostkę i delikatnie nabijamy na
patyczek.
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.

