Drogie Dzieci,
zachęcamy do korzystania z przygotowanych
materiałów. Chętnych, którzy będą chcieli podzielić się
swoimi dokonaniami, prosimy o przesłanie zdjęć prac na
adres: magda.pietka@vp.pl
Proponujemy wirtualny spacer po domowym ZOO w
Warszawie. Pracownicy ogrodu codziennie o 14:00
publikują transmisję, w której pokazują, co dzieje się u zwierząt. Oprócz codziennych relacji zamieszczanych
na Facebooku, we wtorki i czwartki dostępne są także zajęcia edukacyjne.
Zachęcamy również do odwiedzania strony MDK w Mińsku Mazowieckim, gdzie znajdziecie bajki, koncerty,
słuchowiska, spektakle, a nawet filmy dokumentalne.
A poniżej kilka propozycji prac plastycznych i zabaw sensorycznych, które możecie wykonać w domu.
Pozdrawiamy serdecznie,
Wychowawcy świetlicy 😊
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Kreatywne prace plastyczne
1.Zabawka logopedyczna - Zając

Potrzebne będą: kubeczki jednorazowe (sztywniejsze), słomki, rękawiczki jednorazowe, małe pomponiki, czarny
marker, kreatywne oczy, narzędzie do przekłuwania (np. metalowy patyczek do szaszłyków), klej na gorąco,
szerokie gumki recepturki.
Aby wykonać zająca przyklejamy od tyłu do rękawiczki jej środkowy palec, a z przodu sklejamy ze sobą dwa
krańcowe palce. Następnie naklejamy oczy i nos z pomponika, a markerem dorysowujemy wąsy i buzie zająca.
W kubeczku robimy dziurkę i umieszczamy w niej słomkę. Zajączka – rękawicę naciągamy na kubek dodatkowo
zabezpieczając gumką recepturką. Zajączek jest gotowy 
Takie zające do świetny sposób na zabawkę logopedyczną.

2. Zajączki i kurczaki - dekoracja wiosenno-wielkanocna

Potrzebne będą: żółte, białe i różowe pompony – małe i średnie, klej na gorąco, wykałaczki i patyczki do
szaszłyków, kreatywne oczy, kreatywne druciki, kreatywna czerwona pianka, nożyczki.
Wykonanie zajączków jest bardzo proste. Nabijamy na wykałaczkę lub drewniane patyczki do szaszłyków dwa
średniej wielkości pomponiki. Następnie przy pomocy kleju na gorąco doklejamy dziób i oczy w przypadku
kurczaka oraz nosek, ogonek, uszy i oczy w przypadku zajączka.
3. Ślimaki z makaronu

Potrzebne będą: makaron – duże muszle, plastelina, kreatywne oczy, wykałaczki.
Aby wykonać ślimaka, należy z plasteliny uformować tułów i dodać kreatywne oczy, czułki oraz usta z czerwonej
plasteliny. Czułki zrobiłam z dwóch, ułamanych końcówek wykałaczki i nabitych na nie małych, plastelinowych
kulek.
Muszle naszych ślimaków można ozdobić na różne sposoby. Wykorzystać można do tego celu plastelinę. Ale też
świetnie nadaje się do tego brokat w kleju. Można je również pomalować farbami lub zafarbować barwnikiem
spożywczym.
4. Bocian z papierowych talerzyków

Potrzebne będą: papierowy talerzyk, nożyczki, ołówek, dwie małe i jedna duża plastikowa łyżeczka, kreatywne
oczy, czerwony marker, klej na gorąco, kawałek czerwonej pianki.
Należy wyciąć elementy z papierowego talerzyka, następnie pomalować końcówki skrzydeł na czarno. Małym
łyżeczkom przycinamy okrągłe zakończenia i malujemy czerwonym markerem. Do główki dużej łyżki przyklejamy
oczy i wycięty z pianki dziób. Na koniec sklejamy wszystkie elementy i bocian jest gotowy do poszybowania w
górę.

Zabawy sensoryczne dla dzieci

1.Piasek kinetyczny
Najważniejszym narzędziem w czasie tej zabawy są dziecięce rączki. To one przesypują, ugniatają i przesiewają
piasek. Gotowe budowle można ozdobić kamykami, muszelkami, listkami. Żeby babki się udawały (i sprzątania
było mało), będzie potrzebny piasek kinetyczny. Jest zawsze wilgotny, świetnie się klei i nie rozsypuje. Można
kupić go w sklepie lub zrobić samemu, to tylko dwa składniki.
Potrzebne będą: mąka kukurydziana (tyle, ile potrzebujecie piasku), olej spożywczy, barwnik spożywczy
(opcjonalnie).
Do mąki stopniowo dodajemy olej. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
2. Suchy makaron

Makaron w różnych kształtach i w wielu kolorach jest znakomity do przesypywania i segregowania. Przesypujemy
go do słoika. To świetny grzechoczący instrument. Nieco starsze maluchy mogą spróbować nawlekać
pomalowany makaron na sznurek i zrobić naszyjnik 
3. Domowa ciastolina

Potrzebne będą: 2 szklanki mąki, 1 szklanka soli, 2 łyżki oleju roślinnego, 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 1,5
szklanki gorącej wody.
Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i elastyczna.
Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze 

