Drodzy rodzice, kochane przedszkolaki!
Nadszedł poniedziałek, więc już dziś rozpoczynamy wspólną zabawę. Mamy nadzieję, iż
stworzone przez nas propozycję prac plastycznych oraz dodatkowych aktywności sprawią Wam wiele
radości. Zachęcamy wszystkich do gromadzenia wszystkich prac plastycznych. Po powrocie do
przedszkola stworzymy z nich piękną galerię sztuki oraz nagrodzimy naszych małych i większych
artystów
Wielkimi krokami zbliża się wiosna. W związku z tym poniedziałek rozpoczynamy od
wykonania pracy plastycznej pt. „ Kwiaty kwitnącej wiśni”.

Mamy nadzieję, że dzięki temu

przywołamy do nas wiosnę. Zachęcamy także do wykonania zadań dodatkowych. Gwarantujemy
świetną, rodziną zabawę Poniżej znajdą państwo opis wykonania pracy plastycznej oraz fotorelację.
Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy! Na zakończenie zamieszczamy wierszyk, oczywiście o
tematyce wiosennej
„ Idzie wiosna”
Puk, puk, puk ...w okienko!
- Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek liliowych.

Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.

Idzie, uderza witką
wierzbową z baziami.

Pokrywa się wszystko
młodymi listkami.

Słono złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk ... chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.

Opis z fotorelacją pracy plastycznej:
Krok 1.
Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy:
- kartkę kolorowego papieru
- szablon wazonu
- brązową farba plakatową oraz pędzel do malowania
- nożyczki
- bibułę w kolorze białym oraz różowym
- klej
- dowolne materiały do ozdobienia wazonu .

Krok 2.
Pracę rozpoczynamy od wycięcia szablonu wazonu.

Krok 3.
Wycięty szablon smarujemy klejem i przyklejamy na przygotowany kolorowy papier.

Krok 4.
Za pomocą pędzelka i farby malujemy gałązki w wazonie .

Krok 5.
Kolejnym krokiem jest wykonanie kulek z bibuły, które stworzą kwiaty na naszym drzewie wiśni

Krok 6.
Następnie przygotowaną bibułę przyklejamy na gałązkach.

Krok 7.
Nasza praca jest już prawie gotowa! Pozostało nam tylko ozdobić wazon w dowolny sposób. Mój
wazon ozdobiłam kolorowymi pomponikami.

Uwaga, uwaga, przygotowałyśmy również zadanie dodatkowe dla chętnych  Czas spędzany
w domu, to świetna pora na wspólne zabawy w kuchni. Taka forma spędzania czasu niesie za sobą
wiele korzyści. Wspólne gotowanie, czy pieczenie z rodzicami z pewnością zachwyci każdego
przedszkolaka! Dodatkowo podczas zabawy w kuchni możemy uczyć się matematyki m.in. ważąc
produkty, określając, w której szklance jest więcej lub mniej np. mąki. Jest to także doskonały pomysł
na zabawy sensoryczne oraz ćwiczenie małej motoryki. Mamy nadzieję, że wykorzystacie nasz pomysł
na spędzenie wolnego czasu. Poniżej zamieszczamy przepis na pyszne, proste i zdrowe ciasteczka. Do
dzieła!
Ciasteczka owsiane
Składniki:
170 g płatków owsianych (u nas bezglutenowe, ok. 2 szklanki),
0,5 szklanki mleka roślinnego (u nas sojowe niesłodzone),
2 większe, dojrzałe banany,
ew. 1 płaska łyżeczka sody,
ew. odrobina tłuszczu kokosowego do wysmarowania papieru do pieczenia.
Sposób wykonania:
Wszystkie składniki miksujemy. Odstawiamy na kilka minut. Ciasto układamy dużą łyżką na
blachę wyłożoną papierem do pieczenia wysmarowanym tłuszczem. Pieczemy w temp. 180 stopni
(góra – dół) przez ok. 15 minut. Po tym czasie odwracamy ciasteczka na drugą stronę i dopiekamy
jeszcze przez 5 minut.

Z podanych ilości składników powstaje ok. 12 ciastek.

Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas wykonując dzisiejsze zadania! Zachęcamy do
fotografowania i dzielenia się z nami Waszymi pracami. Przypominamy również o założeniu teczki i
zbieraniu wszystkich Waszych dzieł.
Gorąco pozdrawiamy,
Ciocie z przedszkola „ Dzieci Świata” 

