Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki !
Dzisiaj postaramy się przenieść Was do świata zwierząt żyjących na łąkach. Zaczniemy od wykonania
przestrzennej pracy plastycznej pt. „Mieszkańcy łąki”. Wykonamy biedronkę, ślimaka i motyla.
Poniżej znajdą Państwo opis wykonania pracy plastycznej oraz fotorelacje. Życzymy wszystkim miłej
zabawy. Zaczniemy od wierszyka abyśmy mogli wyobrazić sobie, że znajdujemy się na łące.

Łąka
Głęboko we mnie
jest taka łąka
pełna szumiącej zieleni
i nie mająca końca,
a na niej kwiatów
barwne kobierce
nie znajdziesz tam
krzewów kolczastych
co poraniłyby serce.
Słońce tam co dzień
radośnie wschodzi,
a o zmroku noc
gwiaździsta przychodzi.
Szczęście i miłość
tam zawsze gości
nie ma tu smutku
brak złośliwości.
Przez środek łąki
strumyk przepływa
kapią się w nim marzenia,
które czekają spełnienia.
Zwierzęta przyjazne
tam się zbiegają
ze źródła marzeń
wodę słodką spijają.

Opis i fotorelacja pracy plastycznej
Materiały i przybory:





Kolorowy papier
Nożyczki
Klej
Taśma klejąca

Krok 1
Pracę rozpoczniemy od wycięcia pasków w kolorze zielonym. Końcówki pasków przycinamy na ukos.

Krok 2
Pasma zielonych paseczków przyklejamy jako trawę na arkusz kartki.

Krok 3
Z papieru wycinamy 4, różnej długości, paski papieru ( kolor dowolny ).

Krok 4
Najdłuższy pasek sklejamy w formie łezki- to będzie głowa ślimaka. Pozostałe paski sklejamy w
formie kółek.

Krok 5
Największe kółko przyklejamy do głowy ślimaka. Następnie w środek kółka przyklejamy średnie
kółko, a do tego najmniejsze.

Krok 6
Następnym zwierzęciem, które będziemy tworzyć to motyl. Do przygotowania motyla potrzebujemy
8 pasków papieru dowolnego koloru ( możemy wykorzystać wiele kolorów).

Krok 7
Motyle sklejamy analogicznie jak ślimaka. Koła doklejamy po obu stronach. Do głowy doklejamy
czułki- możemy je lekko podkreślić.

Krok 8
Teraz zajmiemy się przygotowaniem biedronki. Wycinamy 2 czerwone paski jeden długi , drugi
krótszy. Następnie 5 czarnych krótkich paseczków ( nie muszą być równe).

Z dłuższego czerwonego paska tworzymy koło, oraz z czarnych mniejszych również koła.

Następnie czarne kółka przyklejamy do środka czerwonego kółka.

Z krótszego czerwonego paska tworzymy głowę oraz czułka biedronki. Przeklejamy do czerwonego
koła.

Krok 9
Ślimaka, biedronkę, oraz motyla umieszczamy na łące przy pomocy pasków taśmy klejącej.

Nasza praca już jest gotowa.

Niespodzianka
Dodatkowo korzystając z pięknej pogody jaką mamy na dworze, jedna z cioć wybrała się na spacer w
poszukiwaniu tych zwierzątek. Niestety nie udało się ich znaleźć, ale wrzucamy kilka zdjęć aby
można było poczuć zbliżającą się wiosnę i wyobrazić sobie że znajdujemy się na łące.

Zachęcamy Was do robienia zdjęć podczas waszych aktywności na świeżym powietrzu, dzieląc się z
nami przesyłając na naszego przedszkolnego e-maila.

Uwaga zadanie dla chętnych !
Kto nie lubi baniek mydlanych? Tym razem zachęcamy was do stworzenia płynu do baniek i
przeprowadzenia małego eskperymentu „ Bańka w bańce” . Bańki możemy wykorzystywać na wiele
sposobów i zabaw. Robienie baniek ćwiczy doskonale oddech. Możemy dmuchać bańki na czas, na
wielkość czy ilość przy czym dzieci dodatkowo ćwiczą matematykę. Zwykłe bieganie za bańkami
udoskonala sprawność fizyczną dzieci, możemy dodatkowo zachęcić aby wykonywały to na palcach
czy piętach. Bańkowe tańce pozwolą naszym przedszkolakom na rozluźnienie, rozładowanie emocji,
bądź ćwiczenie cierpliwości. Mamy nadzieję że bańkowe zabawy sprawią wam wiele radości .
Do dzieła o to propozycja naszego eksperymentu „ Bańka w bańce”
Składniki:
-woda
-szklanka
-płyn do mycia naczyń
- słomka
- cukier
Sposób wykonania.

1. Do szklanki wlewamy ciepłą wodę. Wsypujemy 1 łyżkę cukru i mieszamy . Dodajemy 2 łyżki
płynu do naczyń i mieszamy.
2. Zwilżamy stół naszą miksturą i dmuchamy słomką bańki blisko stołu.

Życzmy świetnej zabawy!.Zachęcamy wszystkich do fotografowania i dzielenia się z nami Waszymi
pracami.

Gorąco pozdrawiamy ,
Ciocie z przedszkola „ Dzieci Świata”

