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Witajcie Drodzy Rodzice i kochane przedszkolaki!
Mijają kolejne dni naszego pozostawania w domu, nasza zabawa i nauka może odbywać
się jedynie za Waszym pośrednictwem. Mieliśmy w planach wykonanie wiele wspólne
wielkanocnych dekoracji i zabaw.. niestety z oczywistych względów nie mogą one dojść do
skutku w przedszkolu ale mam nadzieję, że moje wskazówki pozwolą Wam wspaniale
bawić się w domu.
W dniu dzisiejszym będziemy lepić PISANKI Z CIASTOLINY. Potrzebne będzie jajko
ugotowane na twardo, lub opcjonalnie mała piłeczka, łyżka, składniki do wykonania
domowej ciastoliny, nieduże pudełko i art. plast. Dzieci uwielbiają zabawy sensoryczne.
Zapraszam do wspólnej zabawy!

1. Na początek rozgrzewka ruchowa - ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Jajka
na łyżce.
Duża łyżka, jajko ugotowane na twardo, 2 skakanki lub sznurki za pomocą, których
wyznaczamy miejsca startu i mety. Zadanie dziecka polega na przeniesieniu jajka na łyżce
od startu do mety tak, aby nie spadło ono z łyżki. Jeśli dziecko nie ma towarzystwa, może
to robić na czas i powtórzyć zabawę kilka razy. Dzieci uwielbiają bić rekordy; również
własne.
2. Teraz zajmiemy się przygotowaniem ciastoliny.
Składniki






250 g ciepłej wody
2 czubate łyżki oleju, najtanszy
5 g kwasek cytrynowy w proszku
100 g soli
200 g maki przennej typ 405
Odmierzamy do miski składniki, mieszamy i wyrabiamy. Konsystencja ciasta musi być
elastyczna. Zapraszamy do pomocy dziecko.

We wcześniejszej zabawie ruchowej dzieci miały okazję zapoznać się z wyglądem i
wielkością jajek. To doświadczenie przyda się teraz kiedy będą lepiły jajka z ciastoliny.
Dzieci otrzymują masę solną i lepią z niej jajka różnej wielkości. Wskazują największe jajko
i najmniejsze jajko. Odstawiają jajka w pobliże kaloryfera lub w nasłonecznione miejsce sali,
aby wyschły.
UWAGA!

Ciasto można podzielić na kulki jakiej chcemy wielkości i do każdej dodać barwnik jaki
chcemy, mogą to być barwniki spożywcze albo moim zdaniem lepsze(bo ładnie pachną) te co
mamy w domu np.kakao, kurkuma, barszcz czerwony z torebki itp.
CIASTOLINĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WYKONAĆ W TERMOMIXIE!!!!
3. Dziecięce noski zostały już uruchomione przy okazji wąchania ciastoliny.. pachnie
naprawdę przyjemnie to teraz zapraszam do zabawy oddechowej Już czuć święta.
Proponujemy dzieciom, żeby poczuły zapach zbliżających się świąt. Prosi, aby wciągnęły
powietrze nosem, na chwilę je zatrzymały i wykonały wydech ustami.
4. Ostatnią propozycją zabawy może być wykonanie koszyczka na pisanki.
Wasza inwencja może być naprawdę dowolna, wystarczy nieduże, płaskie pudełko
np. od dziecięcych butów i niezbyt szeroki pasek kartonu lub tektury, który
przymocujecie do pudełka jako uchwyt.
Dekoracja pudełka może być dowolna; można przykleić kilka warstw krepiny lub po
prostu pomalować farbami.
Na ilustracji poniżej w koszyczku są kartki wielkanocne ale ciastolinowe jajka również
będą się świetnie prezentowały.
Jeśli ciastolina jest niebarwiona, jajka można wysuszyć i potem pomalować farbami.

ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ ZABAWY!
P.S. Chętnych zapraszam do kontaktu mailowego, możecie się podzielić twórczością
naszych małych artystów…
malgosiatb@gmail.com
Do następnego spotkania..

