
    Zadanie dla Ciebie: 
Wyobraź sobie ze jesteś właśnie na Zielonej Łące w swoim wspaniałym miejscu ...

Wykonaj wszystkie poniższe czynności: 
* narysuj na dowolnej kartce papieru swoja lewa lub prawą stopę,
* następnie obrysuj stopę linią przerywaną jak na obrazku wyżej,

                    * wydrzyj wzdłuż przerywanej linii narysowaną na kartce stopę,
                    * przyciśnij mocno do podłoża papierową stopę,
                       tak aby jak najwięcej się na niej odbiło,
                    * obserwując łąkę wokół siebie i jej kolorystykę, uzupełnij
                        kredkami na papierowej stopie brakujące kolory
                        (w wolnych miejscach tak jak sobie to wyobrażasz).

                                                            
Życzę Wam udanej zabawy, Powodzenia ;)!

           
                             Kryteria sukcesu ucznia:

                                          - potrafię wykonać pracę zgodnie z opisem,
                                                      - odkrywam swoje zdolności plastyczno-techniczne,

                                   - wykonuję pracę od początku do końca.

„Bosą stopą iść po łące”



Wykreślanka Zwierzęta

Wykreśl z każdego rzędu diagramu, nazwę ukrytego tam zwierzęcia. 
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło, które łączy wszystkie 
wyrazy wykreślanki. 

Kryteria sukcesu ucznia:

- potrafię rozwiązać wykreślankę według określonego schematu;
- rozwijam zdolność logicznego myślenia;
 - wykonuję pracę od początku do końca.
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"Motylek z rolki "

Wiecie, że z tekturowej tubki po papierze toaletowym można zrobić wiosennego motylka? 
Wystarczy trochę twórczej pracy i kolorowa zabawa gotowa. 

Do zrobienia motylka z rolki po papierze toaletowym będziesz potrzebować:

– tubkę po papierze toaletowym
– kolorowy papier do owinięcia lub oklejenia tubki

– kolorowy papier na skrzydła
– pisaki lub kredki

– klej

Wykonanie motylka z rolki po papierze toaletowym krok po kroku:

*Najpierw zawijamy tubkę po papierze toaletowym w kolorowy papier. Możemy także tubkę 
pomalować farbą.

*Wycinamy skrzydła motyla z kolorowej kartki lub kartonu i doklejamy je do tubki. 
Ozdabiamy według uznania.

*Wycinamy czułki i doklejamy u góry od wewnętrznej strony rolki.
*Malujemy motylkowi buzię i oczka. Oczy można także nakleić gotowe lub wycięte z kartki.

Owocnej zabawy i Powodzenia :-)

Kryteria sukcesu:

– rozwijam swoją wyobraźnię i zdolności plastyczne,
- potrafię wykonać pracę plastyczną wg podanych instrukcji,

- wykonuję prace od początku do końca.
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