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Zabawy sensoryczne
Odciski stóp, dłoni i palcy
Motyw dłoni, stóp i palcy można wykorzystać do wielu plastycznych dzieł. Taka twórczość jest równocześnie zabawą, która stymuluje dzieci sensorycznie. Warto jak najwięcej tego typu aktywności wplatać w codzienność naszych pociech.
Krokodyl – praca plastyczna
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Koszulka w arbuzy DIY
Świetny pomysł i wykonanie, który pokazała Hania na wspaniałym blogu: HAART, którego nie wiem jakim cudem jeszcze nie prezentowałam u nas. Jeżeli nie znacie, koniecznie zajrzyjcie :) Arbuzy powstały ze stempelków z ziemniaków
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Kartki “Thank You” z motywem jabłka
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Stemplowanie łupiną od arbuza – tęczą
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Stemplowanie ołowkiem z gumką
Dzięki tej technice można wykonać kartkę okolicznościową.
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Stemplowanie rolką po papierze toaletowym
Dzięki tej technice można stworzyć piękny papier do pakowania prezentów.
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Dokończ rysować pieska:) 
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Gimnastyka buzi i języka:)

Wiersz A. Frączek „Mój przyjaciel”

Mój przyjaciel daję słowo,
Jest osobą wyjątkową!

Umie robić zamki z piasku,
Po podwórku biega w kasku
I dla innych się naraża 
jak policjant albo strażak

Czasem bywa też piratem,
Co na statku ma armatę,
Raz rycerską nosi zbroję,
Innym razem jest kowbojem.

Kiedy się spotkamy w parku,
To podzieli się koparką
I pożyczy mi łopatkę
Lub wiaderko w żółtą kratkę.

Bardzo lubi mleczne krówki
I czerwone ciężarówki,
Piłkę nożną kopie w błocie,
Z kotem ściga się po płocie.

A w kieszonce od spódniczki
Trzyma procę i kamyczki.
Mój przyjaciel daję słowo
Jest dziewczynką wyjątkową!

Po przeczytaniu wiersza spróbuj odpowiedzieć  na pytania:

• kogo możemy nazwać przyjacielem?
• jaki powinien być przyjaciel?
• w jakie zabawy mogą się bawić przyjaciele?
• jaka jest różnica pomiędzy kolegą a przyjacielem?
• jakie zachowania świadczą o przyjaźni? 
• co to znaczy być przyjacielem?

 przyjaciel to osoba, która cię nie zawiedzie, nie wyśmieje, lubicie razem przebywać ze sobą, panuje między wami zaufanie, życzliwość i szczerość.
Pomysł na prezent drobiazg dla przyjaciela/przyjaciółki-brelok z  filcu.
Jak zrobić breloki z filcu?

Brelok z filcu to uroczy drobiazg, który łatwo zrobić i zawsze warto mieć przy sobie. Jeśli szukasz oryginalnego pomysłu na taki breloczek, zapraszam do lektury. Znajdziesz tu instrukcję krok po kroku jak zrobić filcowe breloki – zwierzaki. Dzięki załączonemu do porady szablonowi nie sprawi ci to najmniejszego problemu. Zaczynamy? 
Rzeczy, których potrzebujesz
arkusze filcu w wybranych kolorach (w zależności od rodzaju breloczka): czerwonym i białym (muchomorek), pomarańczowym i białym (lis), niebieskim, żółtym i białym (ptaszek) lub brązowym, ciemnobrązowym, żółtym i białym (sowa), mulina w odpowiednich kolorach, odrobina waty lub wypełnienia do poduszek, kółko do breloczka, kolorowa tasiemka

Wydrukuj dostępny szablon
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Wytnij z niego te elementy, które są potrzebne do wykonania wybranego przez ciebie breloczka – do wyboru muchomorek, lisek, ptaszek, sowa. Odrysuj je na filcu w odpowiednich kolorach i wytnij. Pamiętaj, że do wykonania breloka będziesz potrzebować po dwie sztuki każdego ze składających się nań elementów. 
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Cały proces opiszemy na przykładzie breloka z muchomorkiem. Do jego wykonania potrzebujemy dwóch „nóżek” z białego filcu i dwóch czerwonych kapeluszy. Dodatkowo będzie nam potrzebny kawałek materiałowej tasiemki i kilka kółek z białego filcu do ozdobienia kapelusza grzybka. 
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Zacznij od zszycia ze sobą dwóch kawałków białego filcu. Użyj w tym celu muliny w tym samym kolorze. Szycie wykonaj szerokim ściegiem przerywanym, kilka milimetrów od krawędzi filcu (patrz zdjęcie obok). 
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Do jednego z czerwonych kapeluszy przyszyj białe kółka. Będą to charakterystyczne dla muchomorka plamy. Tutaj również szycie wykonaj w pewnej odległości od krawędzi białego filcu. 
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Zszyj oba czerwone kapelusze razem, umieszczając między nimi nóżkę muchomorka i kawałek złożonej na pół tasiemki (zawieszkę breloczka). Szyjąc oba kawałki czerwonego filcu razem pamiętaj, by pozostawić ich lewą krawędź niezaszytą. Powstałą szczelinę wykorzystaj do wypełnienia kapelusza odrobiną waty. Gdy to zrobisz, zaszyj ją. 
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Oto jak wygląda gotowy breloczek-muchomorek. Przez tasiemkę przewlecz jeszcze tylko metalowe kółko do kluczy, by brelok mógł spełnić swoje zadanie. Gotowe. 
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W analogiczny sposób możesz wykonać również liska z filcu. Najpierw naszyj białe elementy na pomarańczowe, a następnie zszyj ze sobą oba kawałki tworzące ogon liska. Przed całkowitym zszyciem go, wypełnij go odrobiną waty. Ogon wsuń między dwa kawałki stanowiące tułów liska i zszyj całość. Pozostaw niewielką szparę, by wypełnić watą również tułów lisa. Na koniec wsuń tułów między dwa kawałki składające się na pyszczek liska i przeszyj dookoła. Nie zapomnij o tasiemce i kółku. Gotowe. 
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A oto ptaszek z filcu. Najpierw naszyj na każdym z kawałków niebieskiego filcu białe skrzydełko (obszyte) i oko ptaszka, tak jak pokazano na zdjęciu. Następnie włóż między te kawałki dziób ptaszka i kawałek złożonej na pół niebieskiej wstążki. Obszyj całość dookoła pozostawiając szczelinę na wypchanie breloka. Gdy to zrobisz, zaszyj całość. 
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W analogiczny do opisanego wyżej sposób wykonasz również brelok sowy. Najpierw zajmij się obszyciem brązowych skrzydeł i przyszyciem do jednego kawałka jasnobrązowego filcu oczu sowy i dzioba. Przyszyj skrzydła po obu stronach tego kawałka, ale w taki sposób, by nie stykały się z krawędzią jasnobrązowego filcu. Następnie wsuń między dwa kawałki tułowia sowy złożoną materiałową tasiemkę i obszyj je dookoła. Tak jak poprzednio, pozostaw małą szczelinę, przez którą wepchniesz do breloczka odrobinę waty. Na końcu zaszyj ją i przewlecz przez wstążkę metalowe kółko. Gotowe. 








Znajdź różnicę wspólnie z przyjacielem:
       10 różnic
file_20.wmf


file_21.wmf
















7 różnic
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Powodzenia!
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