Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
Drogie dzieci,
Nauczyciele świetlicy prezentują kolejny zestaw zabaw do realizacji w domu. W związku z tym,
że wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki przygotowaliśmy dla Was propozycje na
własnoręczne wykonanie laurki lub prezentu dla mamy. Tym razem nie zabraknie również
łamigłówek oraz pomysłu na zabawy ruchowe. Na końcu dokumentu znajdziecie przepis na
pyszne wiosenne ciasteczka, które wspólnie z domownikami możecie przygotować z okazji Dnia
Matki, który obchodzimy 26 maja.
1. Serce z laurką
Wszyscy pamiętamy o nadchodzącym Dniu Matki, w związku z tym możesz z tej okazji
wykonać własnoręcznie jedną z zaproponowanych prac plastycznych-laurek.
W tym celu:
•

•
•
•

przygotuj 2 białe kartki i jedną czerwoną(A4), ołówek , długopis lub pióro, małą
karteczkę na rulonik, nożyczki,
złóż jedną białą i czerwoną kartkę na pół , żeby zachować symetrię, narysuj i wytnij
serca, białe musi być większe od czerwonego, następnie naklej jedno na drugie,
z małej karteczki wytnij pasek szerokości 3 cm, a długości 10 cm, z którego zrobisz
rulonik i nakleisz na środku serduszka,
złóż białą kartkę na pół, przetnij na połowę, na jednej części białej kartki napisz
życzenia dla mamy, złóż je w rulonik i włóż do serca, życzenia mogą być następujące:

Najlepsze u mamy jest to, że ją
mam
Mam ją swoją, nie cudzą
Nie inną, zawsze tę samą
I żeby nie wiem co się stało, mama
zostanie mamą
I za to Cię kocham !

•

serduszko może mieć zaokrąglone brzegi lub ścięte-kanciaste.

2. Krokus – laurka
Kolejną propozycją pracy plastycznej jest laurka
z krokusem.
W tym celu:
•
•
•
•

przygotuj białą kartkę papieru,
ołówek lub czarny mazak, żółtą bibułę,
naszkicuj kontury krokusa na kartce,
potnij żółtą bibułę na kawałki
i zgniataj ją w palcach, możesz
formować kuleczki,
przyklejaj kawałki bibuły jako płatki,
a liście pokoloruj na zielono.

3. Serce z odbitą dłonią
Laurka z odbitą dłonią to wyjątkowy sposób na laurkę dla Twojej mamy.
W tym celu:
•

przygotuj 1 białą kartkę (A4), jedną farbę plakatową w dowolnym kolorze, pędzelek
i kolorowe mazaki, ołówek , nożyczki,

•

złóż jedną białą kartkę na pół , żeby zachować symetrię, narysuj i wytnij
serce,

pomaluj dłoń farbą plakatową i odbij na papierowym sercu,
jak wyschnie, ozdób serce rysunkami wykonanymi za pomocą kredek lub mazaków.
•

4. Serce z ołówkiem na notatki lub zdjęcie

Aby stworzyć ten wyjątkowy prezent.
•
•
•
•
•
•

Przygotuj 1 kartkę (a4) w dowolnym kolorze z tektury, kolorowe mazaki, ołówek ,
nożyczki,
Złóż kartkę na pół , żeby zachować symetrię, narysuj i wytnij serce na jednej
z połówek, na środku i wytnij je,
Jedną z kartek możesz na długości skrócić o 1,5 cm,
Natnij kartkę na krawędzi na długość 1,5 cm, żeby zrobić tuneliki na ołówek szerokości
0,5 cm ( dwa tuneliki),
Wsuń ołówek do tunelików,
W środku możesz napisać życzenia lub nakleić rodzinne zdjęcie.

5. Kolorowa ramka dla mamy
Do ramki, którą stworzysz zgodnie z poniższą instrukcją możesz włożyć swoje zdjęcie z
Mamą. Ramka będzie pięknym prezentem z okazji Dnia Matki (26 maja).
Potrzebne będą:
•patyczki do lodów (kilkanaście dłuższych i cztery krótsze)
•brystol
•taśma dwustronna
•kolorowy brystol lub papier
•opcjonalnie farby akrylowe
•dziurkacz
•nożyczki
Wykonanie:
Wycinamy 14 kolorowych pasków z brystolu (wielkości patyczków) i przyklejamy je za
pomocą taśmy dwustronnej. Opcjonalnie możemy patyczki pomalować farbą akrylową.

Patyczki naklejamy na prostokąt wycięty z brystolu. Do pionowej ramki już kolorowej
przyklejamy krótsze kolorowe patyczki (najpierw przyklejamy poziomo, a następnie
pionowe, tak by zdjęcie się trzymało). Krótsze patyczki ozdabiamy wcześniej kropkami
wyciętymi za pomocą dziurkacza.

6. Ramka na zdjęcia ze szpatułek
Przedstawiamy pomysł na kolejny ciekawy prezent na Dzień Matki.
Potrzebne materiały:
• 7 szpatułek laryngologicznych
(do kupienia w aptece)
• brystol lub tektura
• klej typu magik
• nożyczki
• linijka
• ozdoby: cekiny, koraliki, guziki,
skrawki materiałów,
sztuczne kwiatki, itp.
Wykonanie:
• Z brystolu lub tektury wycinamy prostokąt o wymiarach 13,5 x 20 cm.
• Na dłuższych bokach (góra i dół ramki) przyklejamy szpatułki w taki sposób, aby część
szpatułek wystawała poza prostokąt z tektury
• przyklejamy szpatułki na boki ramki, z jednej strony dwie szpatułki,
z drugiej strony jedną szpatułkę. Ważne jest, aby szpatułki posmarować klejem tylko
na brzegach i przykleić do szpatułek, które są naklejone na dłuższych bokach ramki,
wtedy będzie można bez problemu wsunąć zdjęcie do ramki.
• Ozdabiamy w dowolny sposób, przyklejając do niej cekiny, koraliki,itp.
7. Różane drzewko szczęścia
Potrzebne materiały:
•
kartka z bloku technicznego,
•
zielony papier,
•
rolkę po papierze lub ręczniku kuchennym,
•
kolorowe włóczki, sznurek najlepiej taki
zwykły do pakowania paczek,
•
kolorowe waciki kosmetyczne,
•
klej typu Magik,
•
nożyczki.
Wykonanie:
•Z kartki z bloku technicznego wycinamy koronę drzewa, a następnie owijamy ją dookoła
sznurkiem, włóczką lub muliną.
•Rolkę nacinamy u góry tak, aby można było zamocować później koronę drzewa.
•Rolkę, która będzie stanowiła pień naszego drzewka, również owijamy sznurkiem.
•Różyczki wykonujemy z kolorowych wacików kosmetycznych. Takie kolorowe waciki można
kupić w drogerii lub markecie. Wacik rozwijamy i przecinamy na pół wzdłuż tak, aby powstały
dwa wąskie paski. Następnie z każdego paska zwijamy różyczkę na kształt ślimaka. Na jedno
drzewko potrzebujemy około 9 różyczek.
•Z zielonego papieru wycinamy listki.
•Gdy nasze drzewo będzie już gotowe za pomocą kleju, introligatorskiego lub kleju na gorąco
przyklejamy różyczki.
•
Na końcu miedzy sznurki wtykamy nasze listki. Listki powinny się trzymać bez kleju,
ale w razie potrzeby można je też przykleić.

8. Kolorowa plastyka – motyl
Propozycja na wykonanie ciekawej wiosennej pracy z kolorowych pasków.
Przygotuj: kolorowe paski papiery (szer. 1cm), wykałaczkę i klej.
Postępuj zgodnie z instrukcją na obrazkach.

9 . Obrazkowe dodawanie
Policz przedmioty, zapisz ich liczbę i rozwiąż działanie dodawania. W drugim etapie wykonaj
rysunki zgodnie z podanym działaniem, zapisz również wyniki obliczeń.

10. Obrazkowe odejmowanie.
Wzorując się na pierwszym przykładzie policz przedmioty, zapisz ich liczbę i wykonaj
odejmowanie.

11. Laurki na Dzień Matki
Przedstawiamy wzory laurek na Dzień Matki. Wystarczy, że wydrukujesz wybraną
laurkę i ją pokolorujesz . Teraz możesz wyciąć kartkę i złożyć na pół. W środku wpisz
życzenia i wręcz swojej Mamie w tym wyjątkowym dniu.

12. Zabawy z piłeczkami
Zachęcamy do zapoznania się z załączonym filmem. Wykorzystując małe piłeczki oraz
plastikowe kubeczki można bawić się na wiele sposobów. Zobacz sam klikając w link
poniżej.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=yTRpxoVTgO4&feature=emb_title

13. Wiosenna rozsypanka
Wiosenny wietrzyk rozsypał literki. Spróbuj ułożyć z nich wyrazy i dopasować je do
obrazków.

14. . Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej

WIOSENNE CIASTECZKA
Potrzebujemy:
- składniki na ciasteczka maślane lub inne ciasteczka nadające się do dekoracji
- foremki do wycinania ciasteczek
- gotowy lukier lub składniki do wykonania domowego lukru np. cytrynowego (pół
szklanki cukru pudru + 2 łyżki soku z cytryny, aby uzyskać kolorowy lukier można
dodać dowolny barwnik spożywczy)
- pisaki lukrowe, posypki, gotowe polewy np. czekoladowe do dekoracji ciasteczek.
Składniki na ciastka maślane:
• 250g mąki pszennej
• 90g cukru pudru
• 1 żółtko
• 190g zimnego masła

Sposób przygotowania:
1.Składniki na ciasto kruche zagnieść na jednolitą masę. (Masło pokroić uprzednio na
małe kawałki). Owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę. Uwaga:
Masło i jajko powinny być zimne, prosto z lodówki.
2.Schłodzone ciasto krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym mąką blacie na
grubość ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać dowolne kształty (najlepiej kwiatki i motylki :)
foremką i układać je w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
(Wychodzą 3 blachy ciasteczek).
3.Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10 minut, jedną blachę po drugiej, w temperaturze
180°C (grzałka góra- dół), aż ciasteczka lekko się przyrumienią. Po upieczeniu
pozostawić do ostygnięcia.
4.Gotowe ciasteczka pozostawiamy do wystygnięcia, najlepiej żeby ciasteczka przed
dekorowaniem poleżały kilka godzin, świeże są bardzo kruche
5.Wystudzone ciastka dekorujemy wg własnego pomysłu

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.

