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Zadanie 1
INSPIRACJE PLASTYCZNE - „Bocianie gniazdo”.
Za oknami już wiosna. Świeci słońce, zieleni się trawa, drzewa
puszczają listki, a do swoich gniazd powracają bociany. Jak wiecie
ptaki te budują swoje domy na drzewach, słupach wysokiego napięcia,
budynkach lub kominach. Ptaki te w naszej tradycji uznawane są za
symbol szczęścia i powodzenia, dlatego też darzymy je szczególną
sympatią. W związku z powyższym proponuję do wykonania pracę
plastyczną pt. „Bocianie gniazdo”.
Materiały:
- 4 kartki papieru, po jednej w kolorze niebieskim, białym, czerwonym
i czarnym,
- papier do pieczenia,
- 8 sztuk okrągłych płatków kosmetycznych,
- cyrkiel lub przedmioty, od których odrysujecie kółka różnej
wielkości,
- ołówek, klej, nożyczki.
Pracę należy rozpocząć od odrysowania i powycinania czarnych
kółek, z których powstaną skrzydła i oczy ptaków. Następnie z białej
kartki trzeba wyciąć szeroki prostokąt na komin oraz dwa wąskie
prostokąty na bocianie szyje, a z kartki czerwonej cztery małe trójkąty
na ptasie dzioby i kilka małych prostokątów na cegły. Do wykonania

pracy potrzebne będą także niewielkie kwadraciki z papieru do
pieczenia na gniazdo oraz chmurki wycięte z płatków kosmetycznych.
Gotowe elementy powinny wyglądać tak, jak te na załączonym poniżej
zdjęciu.

Poszczególne elementy należy nakleić na niebieską kartę
zaczynając od komina, a następnie gniazda, które zrobicie
z papierowych kwadracików nawiniętych na ołówek. Kiedy gniazdo
będzie gotowe, ostatnim etapem pracy będzie naklejenie ptaków i
chmurek z płatków kosmetycznych. Gotowa praca prezentuje się tak:

A jak będzie wyglądała Wasza? Życzę miłej zabawy
Zadanie 2
RUCH TO ZDROWIE
„Rwąca rzeka”
Wyobraźcie sobie, że przez całe Wasze mieszkanie przepływa rwąca
rzeka. Długi potok płynie przez całą Waszą podłogę, od ściany do
ściany. Wszystko co znajduje się na ziemi - stojący fotel, kanapa,
krzesła jest niezatapialne i tylko po tym możecie się przemieszczać na
drugą stronę rzeki. Możecie również wykorzystać poduszki lub inne
elementy będące bezpiecznymi kamieniami, po których również
będziecie mogli przechodzić. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby

przemieszczanie się nie było zbyt łatwe. Waszym zadaniem jest przejść
na drugą stronę rzeki skacząc po wszystkich niezatapialnych
elementach. Starajcie się nie wpaść do rzeki.
Po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieńcie
ustawienie na trudniejsze, tak aby był to kolejny poziom do przejścia w
grze.
W „rwącą rzekę” możecie również bawić się cały dzień wplatając ją w
inne czynności dnia codziennego. Zabawa zaczyna się hasłem „rwąca
rzeka” - wtedy osoba, która usłyszy hasło musi przerwać swoje
dotychczasowe czynności i rozpocząć pokonywanie rzeki przedostając
się na drugi brzeg (drugi koniec pomieszczenia).
UDANEJ ZABAWY! ;)

Zadanie 3
ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI
Wiosenna krzyżówka
1. Roślina cebulowata z Holandii o kwiatach w różnych kolorach.
2. Ptak o czerwonych nogach, który wraca z ciepłych krajów po
zimie.
3. Kotki na wierzbie.
4. Fioletowy zwiastun wiosny.
5. Budzi się w górach z zimowego snu.
6. Wyrastają z pączków na drzewach.
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.
8. Wielkanocne kolorowe jajka.
9. Topimy ją w pierwszy dzień wiosny.
10. Pierwszy wiosenny miesiąc
11. Żółty motylek

Rozwiązaniem krzyżówki jest nazwa wiosennego kwiatu.
Znasz go i wiesz jak wygląda? Jeżeli tak, to spróbuj go narysować.

