Świetlicowe zajęcia zdalne

Garść radości każdego dnia – fabryka drobnych przyjemności
Radość jest najprzyjemniejszym z uczuć. Różnych ludzi cieszą różne rzeczy. Każdego dnia
zdarzają się sytuacje, które wywołują uśmiech na waszych twarzach i waszych bliskich i dlatego
pobaw się w reportera. Najpierw odpowiedz na poniższe pytania , a potem zadaj je domownikom.
Wymyśl swoje pytania, zapisz je i pobawimy się w reporterów gdy wrócimy do szkoły.
- Co Cię rozśmiesza?
- W jakiej sytuacji ostatnio poczułeś radość ?(opisz tą sytuację)
- Jakie są twoje marzenia, wymień je?
- Co sprawia Ci radość ?
- Jaki film lub bajka wywołują najwięcej uśmiechów na twojej twarzy ?
- Najradośniejsza chwila która zdarzyła Ci się w tym tygodniu ?
- Pokaż mimicznie jak czujesz się gdy się cieszysz?
- Przypomnij sobie ostatnią sytuacje która wywołała radość i uśmiech na twojej twarzy?
A teraz zaplanujmy i zróbmy własnoręcznie upominek dla całej rodziny który wszystkim może
sprawić dużo radości:
Upominki wykonajmy z masy solnej.
Potrzebne materiały: farby, pędzle, 1 szklanka mąki, 1 szklanka soli, 0,5 szklanki wody, sznurek/
wstążka, foremki, nożyczki.
Sposób przygotowania: Do miski wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie mieszamy i wlewamy
niewielką ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, dodajemy odrobinę wody i ponownie
mieszamy. Wodę należy wlewać stopniowo. Cisto wyjmujemy na stół/stolnicę i ugniatamy aż
będzie gładkie. Oddzielamy małą kulkę ciasta, rozwałkowujemy na grubość ok 3 mm
i wycinamy ozdoby foremkami lub nożem. W górze i dole naszej dekoracji wykonujemy dziurkę
za pomocą widelca lub wykałaczki, która posłuży nam później na przeciągnięcie sznurka.
Jeśli nie mamy foremek możemy samodzielnie wycinamy ozdoby według własnego pomysłu.
Suszenie masy solnej: Po wycięciu dekoracji należy je wysuszyć. Najszybszym sposobem jest
użycie piekarnika. W piekarniku możemy suszyć ozdoby pod opieką osoby dorosłej. Możemy także
wycięte przedmioty rozłożyć na tacy lub podkładce i umieścić na parapecie w miejscu
nasłonecznionym. Po wyschnięciu jednej strony odwracamy na drógą stronę i suszymy dalej.
Po wysuszeniu elementów możemy przystąpić do ich dekoracji. Malujemy je dwustronnie farbami
wedle naszego upodobania. Tak ozdobione elementy możemy przewiesić na sznurku jako wisior dla
mamy, lub upominki dla innych członków rodzin. A oto przykłady:

Jeżeli spodobały Wam się nasze propozycje spróbujcie wykonać podobne według własnego
pomysłu.
Najwięcej radości sprawia nam zawsze możliwość obdarowywania drogich nam osób.
Możemy też zrobić taki upominek dla siebie, a może wszyscy członkowie rodziny dadzą się
zaprosić do pracy.

