Nadarzyn, 20.01.2022

Scenariusz zajęć
W dniu 20 stycznia
Temat tygodnia: Kto to taki: mama mamy, tata taty?

1. Nauka na pamięć wierszyków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, która odbędzie się 27 stycznia.
Moja babcia przyszła,
chociaż źle się czuje.
Ach! Babciu kochana!
Bardzo Ci dziękuję.
Czyś, Babciu, okularów
dziś nie zapomniała?
Włóż je, bardzo proszę,
żebyś mnie widziała.
***
Tobie, Mój Kochany Dziadku,
życzę szczęścia i dostatku.
Uśmiechaj się zawsze,
bo kocham cię szczerze
w domu, w kinie, na spacerze.

2. Polecenie: znajdź 15 różnic.

3. Laurka dla Babci i dla Dziadka – praca plastyczna.
Pomoce: kolorowa kartka A4, kremowa kartka 12×18 cm, kilka kartek na płatki 7×7 cm, 10 cm zielonej wstążki na
łodygę kwiatka, ok. 50 cm wstążki na kokardkę, zieloną kartkę 5×5 cm, klej, nożyczki, pisaki.

Składamy kartkę A4 na połowę, a na nią przymierzamy mniejszą kartkę. Na tej mniejszej rysujemy pisakiem
ozdobne „szwy” na dole i górze kartki. Przymierzamy zieloną wstążkę wraz z materiałem na kwiatek, a potem
wstążkę przyklejamy po ukosie kartki, mniej więcej na środku. Gdy łodyga kwiatka jest już na właściwym miejscu,
przygotowujemy płatki.

Składamy kwadratowe kartki 7×7 cm na cztery i wycinamy płatek w kształcie kropli (dobrze wcześniej
przygotować sobie szablon ładnego płatka i na jego podstawie wycinać kształt). Z jednego kawałka kartonu
powstaną więc 4 identyczne płatki. Czynność powtarzamy – potrzebujemy 15 płatków. Gdy płatki są gotowe,
przykładamy jasną kartkę, by przykleić ją do ciemniejszej. Najpierw jednak pod jasną kartkę podkładamy wstążkę
zostawiając po bokach tyle, by wystarczyło potem na zawiązanie kokardki. Dokładnie przyklejamy jasną kartkę na
środku ciemniejszej. Pamiętajcie, aby w miejscu gdzie jest kokardka, na kartkę nałożyć nieco więcej kleju.

Płatki składamy na pół, ale tylko przy węższej podstawie. Węższą, złożoną podstawą przyklejamy płatek do
kartki tak, aby szersza jego część lekko odstawała. Wszystkie płatki zginamy w ten sam sposób i przyklejamy na
kształt kwiatka. Na końcu doklejamy środek kwiatka – wycięte kółko.

Pozostającą na wierzchu wstążkę przyklejamy do kartki z jednej i z drugiej strony. Z reszty wstążki robimy
węzełek, który także podklejamy, aby kokardka była stabilna. Gdy klej przyschnie, możemy zrobić równą kokardkę.
Pozostałą wstążkę odcinamy.

Z zielonej kartki wycinamy dłuższe i węższe łezki, zaginamy podobnie jak płatki i przyklejamy do łodygi.

Na koniec możemy upiększyć laurkę gotowymi ozdobami (do kupienia w sklepach) lub coś napisać/narysować.
Kwiatek można delikatnie oprószyć brokatem.
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