Świetlicowe zajęcia zdalne - Podglądamy wesołe żabki
Witamy Was moi drodzy na kolejnych zajęciach świetlicowych.
Dzisiaj proponujemy Wam do wykonania zabawne żabki.
Zwierzątka te spędzają zimowe miesiące w odrętwieniu, które nazywamy zimowym snem, budzą
się z niego wiosną. Dlatego żabki kojarzą się z tą porą roku.
Niedługo również będziecie mogli zobaczyć nad stawami wiele młodych żabek. Czy wiecie, że
bardzo młoda żabka to kijanka. Jeśli checie wiedzieć jak wygląda to skorzystajcie przy pomocy
dorosłych z encyklopedii.
Dłoniowe żabki.
Do wykonania pierwszego projektu potrzebne Wam będą farbki, pędzelek, kartka papieru z
bloku rysunkowego oraz wasze dłonie lub dłonie Waszych rodziców czy rodzeństwa.
Zieloną farbką odciśnijcie dłonie na kartce papieru, domalujcie różową i czarną farbką oczka,
czarną farbką usta i żabka gotowa. Na pewno szybko uda Wam się wykonać tę pracę. Powodzenia.

Żabki ze styropianowego
Do zrobienia takich

kubka
żabek potrzebny Wam będzie

styropianowy kubeczek po

napoju. Farbki, papier

kolorowy lub brystol, waciki

lub papier biały, klej, mazaki.

Gdy zgromadzicie wszystkie potrzebne materiały zacznijcie pracę od pokolorowania kubeczka na
zielony kolor. Gdy farbka wyschnie narysujcie sobie ołówkiem na kubeczku usta, zaznaczcie
miejsce, w którym nakleicie oczy, czy różne znamiona na ciele żabki oraz język. To jak ozdobicie
żabkę zależy tylko od Waszej niewyczerpanej wyobraźni. Gdy już zaznaczycie ołówkiem szczegóły
wyglądu żabki za pomocą kleju przyklejcie oczy, plamki, język, narysujcie mazakiem usta. Teraz
żabka jest gotowa, a Wy możecie cieszyć się tak pięknie wykonaną ozdobą.

Żabki z rolki po papierze toaletowym
Takie żabki pięknie będą wyglądać jeśli umieścicie je na niebieskim papierze kolorowym,
wyciętym w kształcie jeziora. Potrzebne wam są rolki po papierze toaletowym, farbki, kolorowy
papier lub brystol,pisaki. Pomalujcie rolkę po papierze zieloną farbką. Gdy rolki będą schły
wytnijcie z papieru łapki i oczka. Po wyschnięciu rolek naklejcie je w wybranych przez Was
miejscach tak by nadać żabce ładny wygląd. Powodzenia.

Na zakończenie zajęć przeczytajcie krótki, wesoły wierszyk o żabce. Spróbujcie także
naśladować żabie ruchy w ograniczonej przestrzeni pokoju. Do zabawy zaproście młodsze
rodzeństwo.
Żabka
Była sobie żabka mała,
która tak oto kumkała:
„Kum kum re, kum kum re,

małych muszek mi się chce!”
Hej, żabuniu, hej żabeczko,
tutaj stoi moje mleczko.
Weź mej zupki smacznej łyk,
najesz się do syta w mig.
Życzymy Wam miłej zabawy i przyjemnej pracy. Wychowawcy świetlicy.

