Szanowni Rodzice, oto nasze sprawdzone pomysły na zajęcia
kreatywne. Korzystajcie do woli i… trzymajcie się Kochani!
Życzymy udanej zabawy!

1. Papierowe miasto
Na zajęciach wraz z dzieciakami możecie rozplanować własny kawałek
przestrzeni, tworząc makietę, na której powstanie mini miasto - zróbcie budynki
z kartonowych pudełek, drzewka o pieńkach z papierowych tutek, ulice,
trawniki, sadzawka, plac zabaw...
Często dzieciaki dodają od siebie
celofanowe morze oraz rzekę z niebieskiej krepiny, co będzie tym razem?

2. Chmurzaki
Na zajęciach razem z dzieciakami zaprojektujcie urocze Chmurzaki - kłębiaste
lub deszczowe, pierzaste bądź puszyste ! Formowanie Cumulusów z waty
odbywa się już bezpośrednio na kartce papieru. Wśród materiałów powinniście
mieć kartkę, klej i watę, ale w zasadzie przyda się cały piórnik (bo kto
powiedział, że chmury nie mogą być kolorowe…?)

3. Collage
Na zajęciach stwórzcie collage, wykorzystując skrawki niepotrzebnych gazet,
przydadzą się też inne materiały plastyczne, m.in. kolorowy papier, piórka,
brokat… Uzupełnijcie dzieła malunkami i rysunkami!

4. Flower Power!
Na zajęcia potrzebujesz gazę, słoiczek z wodą i nasiona fasoli. Gazę umieść
wewnątrz słoiczka, przyda się gumka recepturka lub sznureczek. Wrzuć fasolkę,
napełnij słoiczek wodą i obserwuj: kiełki pojawią się już następnego dnia,
a listek - kilka dni później!

5. Cudaki na patyku
Cudaki, czyli wszystko co cudaczne: uśmiechnięte laleczki, wycięte z tekturki
zwierzątka, kwiatuszki z krepiny, czarne wąsy, okulary Harrego Pottera z
drucików, słowem - wszystko! Patyki znajdziecie na podwórku, ale jeśli
ograniczacie wyjścia poszukajcie w kuchni słomek lub patyczków do
szaszłyków. Patyki po Lodach Magnum też są w sam raz!

6. Cup of design
Na zajęciach pomalujcie w dowolny sposób i według własnego, nawet
najbardziej szalonego pomysłu zwykły biały ceramiczny kubeczek tak, by stał
się wyjątkową i charakterystyczną częścią zastawy stołowej! Jeśli użyjesz farb
do ceramiki kubeczki odstawione do wyschnięcia nie będą wymagać
dodatkowego szkliwienia, a rysunek będzie trwały. Jeśli masz zwyczajne farby,
a bardzo chcesz się pobawić w malowanki, zrób gotowym kubeczkom fotkę,
zachowaj w albumie, a kubek włóż wieczorem do zmywarki. Bo następnego
dnia zabawę możecie powtórzyć!

7. Kosmiczne
Podczas warsztatów możecie tworzyć papierowe planety, kolorowe mini
rakiety z tutek, a także srebrne gwiazdki na sznureczkach! Na zajęciach
wspólnie ozdóbcie wielką rakietę z tektury, chętni będą mogli się w niej
schować, a przy odrobinie wyobraźni polecieć nią w Kosmos!

8. Maski
Na zajęciach razem z dzieciakami stwórzcie maski - wcześniej przygotowane
szablony z tektury dzieciaki najpierw muszą wyciąć, a potem pokolorować lub
pomalować. Możesz maskę przymocować na sznurek lub na gumeczki.
Gotowe wzory do wydruku o tu:
https://mamotoja.pl/maska-karnawalowa-szablon-3-maski-do-wydrukowania,zrob-to-zdzieckiem-artykul,28185,r1p1.html

9. Kukiełkowe
Kukiełki zrobione samodzielnie przez dzieci są zazwyczaj wyjątkowo urocze, a
samo ich tworzenie jest świetną zabawą! Na naszych zajęciach zwykle
powstają kukiełki z drewnianych kuchennych łyżek
oraz całej masy
różnorodnych materiałów - kolorowych włóczek, gałganków, guziczków,

paciorków, różnobarwnej muliny, skrawków materiałów, koronek, tasiemek,
sznureczków i piórek! Ale wiecie co, jeśli macie sporo skrawków materiałów bez
łyżki też sobie świetnie poradzicie!

10. Latawce
Podczas zajęć wykonajcie latawce - leciutkie i bardzo kolorowe! Przyda się
krepina lub ozdobny papier, wstążki lub sznurek! Swoje fruwające maszyny
ozdabiać możecie piórkami, paciorkami, dzwoneczkami, czy kolorowymi
wstążeczkami, a wszystko po to, by poszybowały w górę w całej swojej krasie!
Zamiast spaceru do pobliskiego parku otwórzcie szeroko okno – tak też
możecie wypróbować swoje latawce!

11. Little people
A gdyby tak stać się tak malutkim jak myszka? I móc dryfować w skorupce od
orzecha jak Calineczka? Kto zna perypetie rodziny Pożyczalskich - maleńkich
istot, które mieszkają pod podłogą wie, że czasem przysparza to wielu
problemów! Alf Prøysen jest autorem powieści dla dzieci o pani Flakonik,
starszej pani, która w nie kontrolowany sposób zmniejsza się do rozmiarów
flakonika! W norweskim oryginale pani Flakonik jest panią Łyżeczką. Na tych
zajęciach przygotuj dla pań Łyżeczek specjalne kreacje, kapelusiki z piórkami,
może także okulary przeciwsłoneczne? Przeczytaj dzieciom fragment wybranej
lektury o którymś z miniaturowych bohaterów literackich! Jest też film!

12. Malowane kamyki
Jak sprawić, by kamyki zajęły zasłużone miejsce na półce w dziecinnym
pokoju? Otóż możemy uczynić z nich małe dzieła sztuki, które wzbudzą podziw
już nie tylko u nas, ale także wśród pozostałych domowników! Postaramy się
pokazać, że kamienie też mogą mieć duszę! Na zajęciach pomalujcie i
udekorujcie kamyki zmieniając je w cudne miniaturki. Dzieciaki często tworzą z
nami biedronki, żabki, żuczki... Pomysły naszych małych uczestników okazują
się wręcz urzekające!

13. Motyla noga!
Motyle same w sobie są niesamowite - delikatne, ulotne i piękne! Na zajęciach
możecie stworzyć różnymi technikami Rusałki, Kapustniki, Bielinki, a nawet Pazia
królowej! Potrzebna Wam będzie złożona wcześniej na pół zwykła kartka
papieru. Malujecie jedno skrzydło motyla, drugie odciskacie składając kartkę!

Tak powstałą bazę odstawcie do wyschnięcia, to przecież nie koniec! Możecie
dorysować szczegóły, dokleić brokat, a w końcu wyciąć gotowego motyla i
nakleić na oknie lub powiesić na niteczce!

14. Zoo
Warsztaty dla wszystkich miłośników zwierząt! Oprócz ciekawostek o
zwierzakach (najszybsze/największe/najwolniejsze) zadaj dzieciakom kilka
zagadek (losowanie w pudełeczku sprawdza się najlepiej!). Gotowe zagadki
do wydruku i wycięcia znajdziesz na końcu!

15. Ptasie Radio
Jakie znacie gatunki ptaków? Czy potraficie odróżnić wronę od sikorki? Co
jedzą ptaki? Gdzie zimują? Kim jest ornitolog? Na takich ptasich warsztatach
przydadzą się zagadki o ptakach, warto posłuchać też ptasiego świergotu!
Wyjrzyjcie przez okno, wypatrujcie ptasich przyjaciół! Polecamy także piękny
film na Netflix: Tańcząc z ptakami, piękny!
Zagadki o ptakach:
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-ptakach/

16. Tańczące Chmury
Zostańmy przy tańcach. Tańczące Chmury to warsztaty inspirowane
legendami i historią plemion indiańskich. W rytmie odgłosów natury, szmerów
grzechotek postaraj się odtworzyć klimat indiańskiej wioski. Na zajęciach
wykonaj indiańskie pióropusze, możesz zrobić naszyjniki ze słomek i koralików
(jeśli się skończyły sięgnij po makaron!). Łapacze Snów możesz zrobić z
odpowiednio ponacinanego kawałeczka tektury (potrzebne tylko flamastry i
krepina). Polecamy też cudowny film animowany Pocahontas! Nie znudzi,
choć od premiery minęło już tyle lat! Pamiętamy, bo byłyśmy na nim w kinie w
ramach wycieczki szkolnej!

17. W Dolinie Muminków
Skąd wzięły się te dziwne stworzenia i co się stanie, jeśli ich zimowy sen
zostanie przerwany? Czym są Hatifnaty? Kim była Buka? Podczas zajęć
można poznać życie i zwyczaje sympatycznych skandynawskich trolli, stąd
warto przeczytać także fragment książki. Wybierz swoją ulubioną postać z
Doliny i ubierze ją na bal. Na gotowych szablonach wybranych postaci

wymyśl balową kreację! Przygotuj skrawki kolorowych materiałów, wstążeczki,
pompony, krepinę, flamastry i kredki, piórka i inne.
Szablony/kolorowanki Muminków:
http://e-kolorowanka.pl/gallery/kolorowanki-muminki

W sieci dostępny jest odcinek „Wiosna Muminków”:
https://www.youtube.com/watch?v=T3IAvvLLzhw

W Australii na drzewach żyję,

Powolne bardzo ma ruchy

Egzotyczne, dziwne zwierzę,

tam śpię, jem i piję.

i nie skrzywdzi nawet muchy.

jaki kolor ma - ja nie wiem.

Mym przysmakiem
oczywiście

Gdy na nerwach mu ktoś
gra,

Barwę swoją ciągle zmienia,

są eukaliptusa liście.

do skorupy się schowa.

Często dzioba nie zamyka,

Jakie zwierzę to, czy wiecie,

gada jakby starta płyta.

co garb nosi na swym
grzbiecie?

pewnie szuka tam zdobyczy.

W karawanie podróżuje,

Skóra pokryta łuskami

piaski pustyń pokonuje.

z ciekawymi jest wzorkami.

Na Antarktydzie żyje

Skacze, psoci i figluje,

Ma on trąbę, ma też kły,

elegancki czarny ptak,

z gałęzi na gałąź
przeskakuje.

jeśli trzeba, bywa zły.

Bywa również kolorowa,
chyba wiesz już o kim
mowa?

dużo pływa lecz nie lata,
ma na sobie czarny frak.

W Australii mieszkam i dużo
skaczę,

z najbliższego otoczenia.

Jakieś zwierzę w trawie
sssyczy,

Kto figlarkę ową zna,

Jego przodkiem mamut
stary,

chętnie jej banana da.

po nim wielkie ma rozmiary

Jest to kocur bardzo giętki,

Czy mnie w ZOO
podziwialiście,

nakrapiany, cały w cętki.

często zwą mnie tutaj
torbaczem.

Umie biegać szybko tak,

kiedy jadłam z drzewa
liście?

W torbie swojej dzieci noszę,

że to jest najszybszy ssak.

Długą szyję wyciągałam,

mogę je pokazać, o proszę!

gdy tak sobie podjadałam.

