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Drodzy Rodzice i kochane dzieci ! 

Dziś witamy Was w przestrzeni artystycznej.
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  rozwijać  sprawność  manualną  oraz

umiejętność prawidłowego posługiwania się klejem i nożyczkami. 
Pamiętajcie ! Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część

II- popołudniowa utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

 Poziom 1. Podczas wykonania prac plastycznych,wykorzystujemy większe kawałki
papieru i waciki. Zamiennie można wykonać pisankę farbami. Podczas wszystkich
proponowanych zadań wspomagamy dziecko metodą F. Affolter.

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie naszą piosenkę - powitankę                                        
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Święta tuż, tuż... na dzisiejszy dzień mamy dla Was kochane dzieci zaproszenie
do wykonania dwóch prac plastyczno - konstrukcyjnych. Pierwsza propozycja
dla Was to baranek wielkanocny. Na początek posłuchajcie fragmentu wiersza
Doroty Gellner „Wielkanoc”

(…) W zielonym owsie nad ranem,
zbudził się mały baranek. 
I dzwoni dzwoneczkiem z cukru:
Wielkanoc, Wielkanoc już jutro !

3. Mamy nadzieję  że przygotowaliście  materiały plastyczne na  dziś  o  których
pisałyśmy  wczoraj.  Do wyklejenia  baranka potrzebny  Wam będzie  rysunek
baranka,  klej  i  wata  albo  płatki  kosmetyczne.  Przygotowałyśmy  rysunek
baranka dla Was, jeśli rodzice nie mogą Wam wydrukować to poproście ich by

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


Wam go  narysowali.  Pamiętajcie  on  nie  musi  być  idealny,  my  dopiero  się
uczymy !

4. Smarując  stopniowo  klejem  baranka  przyklejajcie  skrawki  waty  bądź
pojedyncze płatki kosmetyczne. 
Powodzenia !

5. Zapraszamy  Was  teraz  na  zabawę  z  rymowanką.  Usiądźcie  wygodnie
i uderzając w dłonie powtórzcie rymowankę z podziałem na sylaby.
Pi-san-ki, pi-san-ki,
jaj-ka ma-lo-wa-ne.
Co to za Wiel-ka-noc, 
bez barw-nych pisa-nek !

6. Tą rymowanką  przeszliśmy  do  drugiej  zabawy  plastycznej.  Prosimy  byście
schemat jajka wypełnili  skrawkami kolorowego papieru. Tu potrzebne Wam
będą rysunek jajka, kolorowy papier, klej i sprawne rączki.
Powodzenia ! ( nagranie wideo)

CZĘŚĆ II

1. To ostatni już dzień naszego spotkania z Wami, za chwilę Święta. Pewnie
Wasi  rodzice  mają  mnóstwo  pracy.  Jesteśmy  ciekawe  czy  pachnie  już
w waszych  domkach ciastem i  potrawami  świątecznymi  czy  pomagacie
w domowych porządkach ? Usiądźcie wygodnie na podłodze, kanapie lub
krzesełku i odpocznijcie troszkę - poćwiczcie Wasze zdolne małe rączki.
Wesołych Świąt !!!
( nagranie wideo – wtorek 07.04.2020) 

 Do zobaczenia ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 






