1.Propozycja pracy plastycznej "Bocian na kominie".
Widzimy ich na łąkach co raz więcej, dziobiących w ziemi, kroczących po trawie. Spróbujmy
więc wykonać według wzoru. Są bardzo podobne.

Potrzebne materiały i przybory:








2 białe kartki A4
czerwona i czarna kartka z papieru kolorowego (jeżeli ktoś nie ma papieru
kolorowego może pokolorować białą kartkę kredką na czarno i czerwono i następnie
powycinać potrzebne elementy)
2 okrągłe płatki kosmetyczne
sucha trawa lub szary sznurek
niebieska kredka
nożyczki , klej

Sposób wykonania:
1. Pokoloruj białą kartkę niebieskim pyłkiem lub niebieską woskową kredką.
2. Powycinaj z czerwonego papieru malutkie prostokąciki i przyklejaj na kartkę formując
kształt komina.
3. Na kominie przyklej gniazdo (suchą trawę).
4. Następnie z płatków kosmetycznych i długiego białego paska (szyja) zrób bociana
i przyklej.
5. Na czarnym papierze narysuj kółko, złóż go na pół i przetnij wzdłuż zgięcia. Połówki koła
przyklej jako czarne skrzydełka.
6. Z czerwonego papieru wytnij dziób.
7. Oko bociana możesz zrobić samodzielnie wycinając z białego i czarnego papieru malutkie
kółka. Pamiętaj, że czarne kółko musi być troszkę mniejsze.
8. Na białym papierze narysuj chmury, a następnie je wytnij i przyklej w dowolnym miejscu
na na niebieskim tle.
9. Brawo!! Praca skończona. Na pewno poradziliście sobie bez problemu.
2. JAKA JEST MOJA MAMA? – przygotowujemy niespodzianki
26 maja Dzień Mamy - składamy życzenia, najlepiej te od serca, własne, wykonujemy laurkę,
portret mamy, śpiewamy piosenki recytujemy wiersze, dziękujemy jej za to, że jest .
Cała łąka dla mamy
Mamo! Chodź z nami! Damy Ci - łąkę.
Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem.
Do wąchania, słuchania, patrzenia...
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy na niebie,
nawet gdy się kłopotów nazbiera,
my uśmiechniemy się do siebie,
zawsze, jak dziś, jak teraz!
Barbara Lewandowska

https://www.youtube.com/watch?v=h8F36EbRzHc Piosenka”Kocham Mamę”
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Dl4pp0Rkw laurka na dzień Mamy
https://www.youtube.com/watch?v=flgqGA7uIHM laurka
3. DBAMY o WŁASNE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NA BOISKU SZKOLNYM
By nie doznać kontuzji podczas gier i zabaw, należy: dostosować odpowiedni strój, obuwie,
rozgrzać się przed ćwiczeniami intensywnymi, wybrać odpowiednie miejsce do ćwiczeń i

zabaw, uważać na współćwiczących. Pić wodę się by się nie odwodnić. Szczególnie uważamy
na boisku szkolnym , zwracając uwagę na bezpieczeństwo własne i współćwiczących,
przestrzegać regulaminu boiska. Dbać o czystość. Przestrzegać w grze zasad FAIR PLAY- o,
których dowiecie się na kolejnych zajęciach.
https://www.youtube.com/watch?v=enxQVTcuoNs filmik poznajemy dyscypliny sportowe
http://scholaris.pl/resources/run/id/72718 -krzyżówka siatkówka kl 1-3
http://scholaris.pl/resources/run/id/68952 krzyżówka sportowa
http://scholaris.pl/resources/run/id/72722 krzyżówka sportowa
https://www.youtube.com/watch?v=mlYMyo0ztxk&feature=emb_rel_pause ćwiczenia

4.Korzystamy z podpowiedzi, które wysłane były wcześniej.
Wychowawcy świetlicy.

