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Drogie Dzieci,
Nauczyciele świetlicy przygotowali dla Was kolejną porcję gier i zabaw w domu, o tematyce
wiosennej. Wśród pomysłów na ciekawe prace plastyczne każdy znajdzie coś dla siebie i będzie
mógł wykazać się swoim talentem artystycznym. Tym razem nie zabraknie matematycznych
łamigłówek, a wiedzę z wielu dziedzin życia sprawdzą ciekawe krzyżówki. Pokażemy jak
własnoręcznie możemy stworzyć w domu zabawki, gry a nawet pluszaki. Korzystając z naszej
propozycji możesz zachęcić do aktywności ruchowej wszystkich domowników…a w nagrodę po
zakończonych ćwiczeniach możecie wspólnie przygotować przepyszne placuszki.
1. Pszczółki w plastrze miodu.
Potrzebne materiały:
•Rolki po papierze toaletowym
•Opakowanie zabawki z jajka niespodzianki
•Żółta farba
•Gorący klej lub klej typu magik
•Czarny papier samoprzylepny
•Czarny pisak
•Nitka
Wykonanie:
•Potnij rolkę na 4 równe części, pomaluj kawałki rolek na żółto.
•Opakowania z jajek niespodzianek obklej czarnymi paskami, do kilku opakowań
przymocuj nitkę, zamykając jeden jej koniec w środku opakowania (to będą latające
pszczółki).
•Namaluj na opakowaniach buźki i oczki. Następnie z czarnego papieru zrób czułki
pszczółkom. Ty, pszczółkom, które planujesz powiesić, możesz dokleić skrzydełka,
zrobione np. z dwóch cienkich pasków czarnego papieru.
•Teraz sklej rolki na kształt plastra miodu oraz przyklej pszczółki do rolek (tak aby
tylna część pszczółki nie wystawała poza tylną część plastra). Kilka pszczółek zawieś na
nitkach, żeby swobodnie wisiały. Do górnej części plastra przymocuj nitkę, która będzie
służyła do zawieszenia dekoracji na ścianie.

2. Zwierzątka z plasteliny
Kolejną propozycją pracy plastycznej są zwierzątka z plasteliny. Możesz zainspirować
się naszymi pomysłami i stworzyć bardzo ciekawe „stadko” zwierzaków do zabawy.
Poniżej instrukcja, jak krok po kroku stworzyć „kaczkę na wakacjach”.

3. Ptaszek z kółek.
Pozostając w tematyce zwierzaków
przedstawiamy propozycję wykonania
kolorowego ptaka z papierowych kółek.
Wystarczy wyciąć koła różnej wielkości
z kolorowego papieru, ułożyć zgodnie
z wzorem i przykleić na kartce.
Może masz pomysł na stworzenie innego
zwierzaka z kolorowych kół ?

4. Wiosenny tulipan- witraż
Kochani, czas na tulipany! Na eksplozję intensywnych kolorów na grządkach w świetle
wiosennego słonka. Tulipan w formie witrażu z papierowej bibułki. Prosty wzór, piękny
efekt końcowy- przyda się jako wiosenny akcent zdobiący okno.
Materiały i przybory:
-czarny papier
-gładka bibuła
-klej
-nożyczki
-ołówek
Wykonanie:
1. Na czarnym papierze rysujemy, a następnie
wycinamy wzór tulipana. W środku kielicha
tulipana, liści oraz łodygi wycinamy otwory.
2. . Szablon tulipana smarujemy klejem,
a następnie podklejamy gładką bibułką.
Nadmiar bibułki odcinamy. Możemy
przygotować kilka tulipanów w różnych
kolorach. Będą się pięknie prezentowały
w formie rabatki na szybie.
3. Gotowy witraż- tulipan.

4. A tak witraż prezentuje się na oknie.

5. Tulipany z ziemniaka
Prezentujemy wiosenną pracę plastyczną przedstawiającą tulipany, a wykonaną przy
pomocy zwykłego ziemniaka. Zobaczcie, co można stworzyć wykorzystując naturalne
materiały!
Materiały i przybory:
•
kartka
•
ziemniak
•
nożyk
•
farby, pędzel, podkładka
Wykonanie:
1. Ziemniaka przecinamy na pół - na obu częściach przy pomocy nożyka wycinamy
kształt główki tulipana( potrzebna pomoc rodzica).
2. Ziemniakowa pieczątka w dłoń i do dzieła! Pieczętowanie to prawdziwa frajda!
3. Domalowujemy zielone łodygi i liście…. i gotowe!
4. Wiosenny obrazek z tulipanami w całej okazałości!

6. Przytulanki z ręcznika/ściereczki.
Wyjątkowa pomysł na własnoręcznie wykonaną przytulankę.
Przygotuj: ręcznik/ściereczkę z mikrofibry, gumki recepturki, wstążkę, kolorowe piórka
oraz oczka (możesz je wyciąć z papieru). Teraz zgodnie z instrukcją stwórz pluszaka.

7. Zrób sobie planszówkę.
Jeśli znudziły Wam się już wszystkie planszówki, które macie w domu zróbcie sobie
swoją własną!
Potrzebne materiały:
•
arkusz białego brystolu,
•
papier kolorowy
•
kolorowy blok techniczny
•
nożyczki i klej
•
flamastry
•
cienkopis
Wykonanie:
•Na początku ustalamy jaki kształt powinny mieć pola na planszy, np. okrągłe,
kwadratowe. Potem wycinamy ustalone kształty w różnych kolorach z papieru
samoprzylepnego lub papieru kolorowego. Im więcej pól wytniecie, tym dłuższa i
ciekawsza będzie Wasza gra.
•Układamy wycięte kształty we wzór na brystolu i kolejno je przyklejamy.
•Następnie z kartek kolorowego bloku technicznego wycinamy małe prostokąty, z
których przygotowujemy karty z pytaniami i zadaniami. Tutaj też – im więcej kart
przygotujecie, tym ciekawsza będzie gra. Jedne i drugie karty powinny być dostosowane
do wieku graczy. Przykładowe zadania: podskocz 5 razy na jednej nodze, zaśpiewaj
piosenkę, zrób 10 przysiadów czy jaskółkę. Przykładowe pytania: jakie zwierzęta można
zobaczyć w zoo? Skąd się biorą jajka? Jak ma na imię najlepszy przyjaciel Reksia? Co
można zjeść na śniadanie? Na kartach z pytaniami możecie umieścić też wiosenne
zagadki.
•Ustalamy własne zasady gry (można je spisać na kartce) np. za każdą prawidłową
odpowiedź / wykonane zadanie przesuwamy pionek o dwa pola do przodu, za błędną o
dwa pola do tyłu. Możecie przygotować na swojej planszy dowolne pola specjalne, na
których np. gracz stoi jedną kolejkę, lub przesuwa się na inne pole na planszy.
Na koniec opisujemy planszę – oznaczamy START i METĘ, opisujemy pola specjalne,
oznaczamy miejsce ułożenia kart z pytaniami i zadaniami.
•Do gry wykorzystujemy kostkę z innej planszówki, jako pionki możemy wykorzystać
np. zabawki z jajka niespodzianki.

Przykładowe wiosenne zagadki:

8. Złap kurczaka – recyglingowa zabawka zręcznościowa
Do wykonania zabawki potrzebujemy:
– butelki po kefirze lub pudełka po mleku,
– pojemniczki po kinder niespodziance,
– sznurek,
– nożyczki,
– gwoździk,
– czarny i czerwony marker,
– czerwona taśma (opcjonalnie)
Wykonanie:
1. Zaczynamy od przecięcia butelki lub pudełka po mleku (łatwiejsza wersja) na pół i
wycięcia kształtu skorupki jaja pękniętego na pół. Butelkę można ozdobić kolorowymi
markerami.

2.Gwoździkiem przedziurawiamy plastikową zakrętkę oraz pojemniczek po kinder
niespodziance.
3.Przewlekamy przez powstałe dziurki sznureczek i zawiązujemy supełki z jednej
strony przy nakrętce, a z drugiej przy pojemniczku po kinder niespodziance.
4.Na pojemniczku malujemy czarnym markerem oczy, czerwonym dziób oraz wycinamy
z czerwonej taśmy grzebień i przyklejamy na czubku jaja.
5.Przykręcamy nakrętkę do wyciętej części butelki

Jak się bawić? Zabawa polega na złapaniu jajka do środka pojemnika – mniejszego lub
większego. Należy umiejętnie je rozbujać, a następnie sprawić, aby kurczak wylądował
w jaju. Zabawa ćwiczy zręczność oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Pamiętajcie, aby
dostosować długość sznureczka do swojego wzrostu.

9. Ptasia krzyżówka.
Sprawdź swoją wiedzę na temat ptaków i rozwiąż krzyżówkę.

10. Zagubiona pszczółka
Pomóż pszczółce dotrzeć do kwiatka. Znajdź drogę w tym zawiłym labiryncie.

11. Matematyczne zagadki.
Rozwiąż działania zgodnie z zaprezentowanym w pierwszym przykładzie wzorem.
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12. Obrazkowe odejmowanie
Policz przedmioty i zgodnie z przykładem wpisz liczby. Oblicz wynik odejmowania.

13. Krzyżówkowe szaleństwo
Podejmij wyzwanie i rozwiąż poniższe krzyżówki. Każda z nich sprawdzi Twoją wiedze
z innej dziedziny życia.

ZWIERZĘTA

PROFESJE, ZAWODY RODZICÓW

WARZYWA, OWOCE, ODZIEŻ I ZWIERZAKI

14. Kolorowe krzyżówki.
Przedstawiamy kolejną porcję krzyżówek. Tym razem oprócz ich rozwiązania możesz je
pokolorować, tak aby stały się weselsze.

Warzywa pokoloruj w odpowiednich kolorach.

15. Zabawy z zegarem
Połącz właściwe zegarki, które pokazują ten sam czas.

16. Zabawy z zegarem – część druga.
Napisz, którą godzinę pokazują wskazówki.

17. Kolorowy motyl
Wykorzystaj cała paletę dostępnych barw i nadaj motylkowi koloru. Technika
wykonania dowolna: kredki, flamastry, plastelina, farby itp.

18. Motylki.
Połącz kropeczki. Gdy już powstanie kontur naszego obrazka, nadaj mu koloru
używając kredek, flamastrów lub farb plakatowych.

19. Wiosenne gniazdo
Popraw kontur obrazka zgodnie z wyznaczonym śladem. Aby ptasie gniazdo nabrało
wiosennego charakteru – pokoloruj je.

20. Abecadło gimnastyczne
Czas na trochę ruchu. Zapisz litery swojego imienia i zgodnie z poniższą planszą
wykonaj zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Każde ćwiczenie powtórz 15 razy. Jeśli Twoje
imię jest zbyt krótkie, a Ty nadal masz dużo energii możesz ułożyć zdania związane ze
zdrowym stylem życia – wówczas zestaw ćwiczeń poszerzy się, a Ty rozwiniesz swoją
sprawność fizyczną. Zaproś do zabawy pozostałych domowników.

21. Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej

PLACKI Z BANANEM I SERKIEM WIEJSKIM
Składniki:
– 1 serek wiejski
– 1 banan
– 1 jajko
– 3 łyżki mąki

Przygotowanie:
Wszystkie składniki należy ze sobą wymieszać w misce. Otrzymaną masę,
wylewamy w niewielkich ilościach na patelnie (najlepiej użyć do tego dużej
drewnianej łyżki). Placuszki smażymy z obu stron na złoty kolor. Można je
podawać z czymkolwiek – cukrem pudrem, kremem czekoladowym,
dżemem, kakao. Również świetnie smakują solo.
Wskazówki: Jeśli masa będzie za rzadka – dodać mąki. Jeśli za gęsta –
dodać trochę mleka

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.

