Świetlicowe zajęcia zdalne - Wiosna w świecie ptaków i roślin
Drodzy uczniowie witamy Was ponownie na stronie świetlicy szkolnej.
1) Praca plastyczna – „Kwiatowa girlanda”

Symbolem wiosny jest budząca się do życia roślinność. Wokół nas dostrzegamy
przeróżne rośliny, które zachwycają nas swoją barwą, wyglądem, przez co przykuwają
nasz wzrok, cieszą oczy i poprawiają nastrój.
Stwórzcie tą atmosferę w swoim domu i wykonajcie kolorową kwiatową girlandę
przywołującą wiosnę do Waszego pokoju…
Potrzebne materiały: rolka po ręczniku papierowym, sznurek, zielona farba, pędzelek,
klej, nożyczki, blok papieru kolorowego.
Wykonanie: Rolkę papieru pomaluj zieloną farbą. Pozostaw do wyschnięcia. Wytnij
kilka pasków z zielonego kartonu z bloku – podoklejaj paski do siebie, aby były
dłuższe a następnie przyklej je do rolki. Do pasków przyklej kwiaty, które również
wykonasz z papieru. Na rolce umocuj sznurek. Gotową girlandę powieś w swoim
pokoju np. w oknie i ciesz się wiosną!

2) Praca techniczna – „Wiosenny bocian”
Poza roślinnością budzącą się do życia symbolem wiosny są przybywające do naszego kraju
ptaki z odległych państw, w których zimowały. Przykładem takiego ptaka jest bocian. Stwórzcie
„mini bociany” , które wykorzystacie jako ozdoby w swoim domu.

Potrzebne materiały: waciki kosmetyczne, patyk do szaszłyka, czarna i czerwona kartka z
bloku kolorowego, czerwona mulina (włóczka), czerwona wstążka, klej, nożyczki
Wykonanie: Pomiędzy patyczek naklej po 2 waciki – na głowę i resztę ciała ptaka. Dół
patyczka zawiń włóczką. Stwórz kolorowa wstążeczkę i umieść ją pod głowa ptaka.
Wytnij dziób, czarne upierzenie oraz oko. Gotowego bociana możesz umieścić np. w
doniczce z kwiatkiem.

3) „Wiosenne rymowanki”
Poczytajcie wiosenne rymowanki, które umilą Wam czas spędzany w domu. Dla
chętnych – wybierzcie sobie jedną z nich i nauczcie się jej.
„Była zima, będzie wiosna
Bardzo ciepła i radosna.
Pszczółki chcą zapylać kwiatki,
Chabry, maki i bławatki.
Jestem pszczółką jak widzicie,
A wiosenka to me życie”

„Kiedy dzieci widzą wiosnę
Nagle stają się radosne,

Kwiatek w sercu im rozkwita
Kiedy wiosna dzieci wita”

„Nikt nie lubi długiej zimy,
Więc za wiosną już tęsknimy.
Wiosnę lubią wszystkie dzieci,
Bo słoneczko dłużej świeci.
I bociany będą wracać
Żeby w stawie żaby łapać.
Pachną kwiaty, kwitną drzewa
Słowik pięknie nam zaśpiewa…
Wiosno, wiosno zapraszamy. Przybądź prędko, bo czekamy”

„Czekamy na Ciebie już od wielu dni
Zapomniałaś o nas? Może jeszcze śpisz?
Wstawaj wiosno, przegoń zimę już najwyższy czas.
Rozgrzej słońcem, sypnij kwieciem i rozwesel cały świat”
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