
Prace świetlicowe 1

Witamy was drodzy rodzice i kochane dzieci w tym trudnym dla nas wszystkich czasie .
  Proponujemy prace plastyczne ,które możecie zrobić w domu.

PONIEDZIAŁEK 30 MARCA 2020 

Opis: zajączek
Potrzebne będą nam :2 rolki po papierze toaletowym ,nożyczki ,klej,farby albo kredki,czarny 
flamaster.
 Pierwszą rolkę malujecie albo obklejacie waszym ulubionym kolorem, z 2 rolki odcinacie 4 
kółeczka (będą to uszy i łapki) również je malujemy albo obklejamy papierem.
Gdy wszystko jest już gotowe doklejacie 2  kółeczka wcześniej je ściskając do rolki będą to uszy i 
2 łapki .Dorysujcie jeszcze oczka ,nosek z wąsami buźkę i  zajączek gotowy .

 WTOREK 31 MARCA 2020
  
Opis :sami robimy pieczątkę zajączka
Potrzebne będą nam 3 rolki po papierze toaletowym ,klej, farby,kartka z bloku.
Bierzemy 2 rolki ściskany je(będą to uszy ) i doklejany do pozostałej rolki mamy już pieczątkę, 
teraz brzegi malujemy farbą i odciskamy na naszej kartce. Mamy już zajączki ,domalujcie buzię, 
oczka i wasz rysunek gotowy.

 ŚRODA 1 KWIETNIA 2020

Opis: malujemy ulubione warzywa i owoce.
Potrzebne nam będą kredki lub  farby ,blok.

CZWARTEK 2 KWIETNIA 2020

Opis: robimy piramidę zdrowego żywienia.
Potrzebne będą :stare gazety, nożyczki, klej ,kartka z bloku.
Z gazet wycinamy obrazki np. .różne warzywa ,owoce ,produkty zbożowe (chleb,bułki), nabiał 
(mleko, sery ,jogurty),produkty mięsne, jajka ryby, nasiona i olej .Gdy mamy już powycinane 
obrazki zaczynamy budować naszą piramidę zdrowego żywienia.
1 .Na samym dole przyklejcie proszę owoce i warzywami.
2.Teraz przyklejamy produkty zbożowe.
3.Nabiał (mleko ,sery jogurty).
4.Mięsa, jaja, ryby, nasiona .
5.Na samej górze naklejamy oleje roślinne,orzechy, nasiona.
Brawo twoja piramida zdrowego żywienia gotowa .
  
PIĄTEK 3 KWIETNIA 2020
Opis:malujemy wiosenne kwiaty. Potrzebne będzie: 7 rolek papieru,taśma klejącą lub 
sznurek ,farby  blok.



Rolki papieru sklejamy razem (jedna w środku i sześć na zewnątrz) farbą malujemy obrzeża i 
odbijamy na kartce z bloku,możemy zmieniać  kolory farb ,staramy się odbić jak najwięcej kwiatów
na koniec domalowujemy  zielone ogonki i listki.

Życzymy miłej zabawy.
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