
Propozycje działań twórczych na tydzień: 18.05.20.- 22.05.20.

Drodzy uczniowie!

Wielkimi  krokami  zbliża  się  jeden  z  najważniejszych  i  jak
wzruszających dni w roku – 26 maja – Dzień Matki. 
Zapraszam  Was  do  przygotowania  prezentu  dla  waszych
wyjątkowych  mam  -  obdarowania  ich  w  tym  dniu  uśmiechem,
serdecznymi życzeniami oraz przepiękną laurką z kwiatami...

https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4

Propozycja 1: Laurka dla mamy

https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4






Propozycja 2:  Portret mamy

Spróbujcie  namalować  farbami  lub  kredkami  portret  waszych
kochanych mam. Możecie je ozdobić materiałami pasmanteryjnymi
przyklejając kolczyki, korale...A może macie inne pomysły? 





Propozycja 3: Życzenia dla mamy

Spróbujcie  napisać  po  śladzie  życzenia  dla  mamy.  Możecie  je
ozdobić, tak by były kolorowe np. dorysujcie drobne serduszka czy
kwiaty...Powodzenia!

Mam dla Ciebie bukiet życzeń,
 
moja Mamo ukochana,

niech Twa buzia będzie zawsze

tylko roześmiana,

niech Ci szczęście oraz zdrowie

nieustannie służą,

niech się Twoje marzenia 

w każdym dniu spełniają.



Drodzy uczniowie i rodzice!

W   tygodniu  tematem  przewodnim  zajęć  kulinarnych  będą
nowalijki.   Są  to  młode  warzywa  jak:  sałata,  rzodkiewka,
rzeżucha,  szczypiorek,  natka  pietruszki.   Ukazują  się  po  raz
pierwszy wiosną, dodawane do potraw pozwalają odzyskać dobrą
kondycję po zimie. 
Sezon już w pełni, więc do dzieła;) 

Propozycja 1: Kanapki z nowalijkami

Podaję link do strony, z krótkim filmikiem, który może być Wam
pomocny w tworzeniu różnych wzorów na kanapkach. 
https://www.youtube.com/watch?v=tNpS5IRaO4w 
Zachęcam do układania wiosennych wzorów wg własnego pomysłu.
Miłej zabawy!

Propozycja 2: Kwiat z nowalijkami

Na okrągłym talerzu ułóżcie proszę liście zielonej sałaty, następnie
talarki pomidorka, mozarelli tworząc coraz mniejsze okręgi. Środek
wypełnjcie rzodkiewkami całymi lub posiekanymi w talarki. Posypcie
rzeżuchą lub szczypiorkiem, solą i pieprzem. Smacznego!

Propozycja 3: Domowa hodowla rzeżuchy

Tackę / plastikowy pojemnik wyłóż watą lub ligniną. Polej ją obficie
wodą, rozsyp na niej nasiona rzeżuchy. Codziennie dolewaj wody,
wata ma być bardzo mokra. Obserwuj kiełkowanie nasion. Za jakiś
czas będziesz mógł / mogła wykorzystać rzeżuchę do kanapki lub
sałatki.Powodzenia!

Drodzy  uczniowie!  Wybierzcie  zadanie,  które  Was  najbardziej  zainteresowało  i  chcecie
wykonać. Jeśli to możliwe zróbcie zdjęcie swoich kanapek, sałatki, czy domowej hodowli
rzeżuchy.  Chętnie je zobaczę;) Podaję mail zwrotny:
sp1soswpt@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=tNpS5IRaO4w


Drodzy uczniowie i rodzice!

W tym tygodniu zapraszam do wykonywania ćwiczeń pomocnych
w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Podaję link do strony:
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

 
Poniżej zamieszczam propozycje ćwiczeń w parach:

1. Kłótnia kolan
Uczestnicy stają naprzeciw siebie.
W ćwiczeniu wykorzystane są 2 pozycje:

– kolana przykryte ( dłonie położone na kolanach ),
– kolana odkryte ( dłonie zdjęte z kolan )

Uczestnicy nie mogą mieć kolan przykrytych dłużej niż 30 sekund.
Gra polega na dotknięciu odkrytych kolan przeciwnika. Za każdym
razem,  gdy  jednemu z  zawodników się  to  uda,  zdobywa punkt.
Uczestnik,  który  jako  pierwszy  zdobędzie  5  punktów  wygrywa
rundę. 

2. Sportowe  kalambury  –  przygotujcie  hasła  –  nazwy  różnych
dyscyplin sportowych np. pływanie, biegi, narciarstwo itp. 

Jeden z uczestników stara się odwierciedlać gestami, ruchem ciała
wylosowane hasło. Zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć, jaka to
dyscyplina sportowa. Za każde odgadnięte hasło przyznawany jest
1  punkt.  Wygrywa  uczestnik,  który  jako  pierwszy  zdobędzie
5 punktów. Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


 
 


