Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki !

Wtorek zaczniemy przeniesieniem się na łąkę pełną pięknych wiosennych kwiatów 😊
Wykonamy dziś pracę plastyczną pt. „Wiosenne kwiaty”. Znajdziecie Państwo poniżej opis
i fotorelacje tej pracy plastycznej 😊 Życzymy Wam dobrej zabawy , owocnej pracy i tak jak
zawsze, czekamy na zdjęcia Waszych Pociech 😊
Ale najpierw zacznijmy prace od wierszyka, który przeniesie nas w wiosenny klimat oraz
pomoże wyobrazić sobie ,że znajdujemy się na pięknej wiosennej łące 😊

„Wiosenna łąka”
Wiosenna łąka w promieniach słońca
cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
a w trawie świerszcze koncerty grają.
Rosną na łące białe stokrotki,
wierzby nad rzeką pokryły kotki.
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
do gniazd dla piskląt znoszą robaki.
Żółte kaczeńce na łące kwitną,
niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
zbierają nektar, miód produkują.
Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
na noskach dzieci są pierwsze piegi.
Cieszą się dzieci i ziemia cała,
że wiosna do nas już zawitała.

Opis i fotorelacja pracy plastycznej
Krok 1.
Do przygotowania pracy plastycznej potrzebujemy :
- kartka papieru A4
- żółta kartka papieru
- farby

- pędzelek
- patyczki do uszu
- nożyczki
- klej

Krok 2.
Malujemy dziecku wewnętrzną część dłoni na kolor zielony i odbijamy na kartce papieru A4.
Dzięki temu uzyskujemy trawę i łodygi kwiatów w naszej pracy 😊

Krok 3.
Teraz przyszła kolej na stworzenie kwiatów 😊 Dziecko może zamoczyć palca w dowolnie
wybranej przez siebie farbie i palcem maluje kształt kwiatków, jeszcze bez wypełnienia ich
środków- do tego wrócimy później 😊

Krok 4.
Czym byłby miło spędzony czas na łące bez pięknie świecącego słońca 😊 Więc i na naszej
łące będzie ono świeciło 😊 Rysujemy na żółtej kartce kształt słońca i wycinamy. Jeśli nie
mamy do dyspozycji papieru samoprzylepnego to używamy kleju i przyklejamy nasze
słoneczko na górze kartki po dowolnie wybranej stronie.

Krok 5.
Teraz przyszedł czas na zrobienie promieni słonecznych. Z żółtego papieru wycinamy kilka
cienkich prostokątów. Aby dodać uroku naszej pracy , możemy poskręcać nasze promienie za
pomocą nożyczek. Wtedy końcowy efekt będzie ciekawszy 😊 Gdy wszystkie promienie będą
gotowe przyklejamy je w odpowiednich miejscach.

Krok 6.
Nasza praca jest prawie skończona! Musimy tylko jeszcze wrócić do naszych kwiatów, które
już wyschły. Czas na dopełnienia ich środków. W tym celu bierzemy patyczek do uszu,
maczamy go w dowolnie wybranej farbie i malujemy środki 😊

Krok 7.
I to wszystko 😊 Zachęcam do fotografowania swojego dzieła i przesłania Nam na
przedszkolnego e-maila lub w wiadomości na Messengerze 😊

A teraz czas na pyszne zadanie dodatkowe 😊
Poniżej dostaniecie Państwo przepis na ciasto „Zebrę” oaz sposób wykonania. Wykonanie nie
jest skomplikowane , a na pewno przyniesie dużo radości dzieciakom 😉

Składniki:
- 2 jaja
- 150g cukru brązowego
- 5 łyżek oleju
- 2 szklanki maki pszennej pełnoziarnistej
- 1/2 szklanki mleka
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 łyżki kakao
Sposób przygotowania:
Jaja ucieramy z cukrem na puszystą masę. Następnie dodajemy olej. Ponownie miksujemy.
kolejno dodajemy mąkę, proszek do pieczenia i mleko. Całość dokładnie miksujemy. Do
oddzielnej miski przelewamy pół porcji surowego ciasta. Do jednej z misek dodajemy kakao i
dokładnie miksujemy. Do natłuszczonej formy nalewamy naprzemiennie masy. Pieczemy
przez 35-40 minut w 180 stopniach.

