
W myśl hasła: Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i zostań w domu! 
Świetlica SP-15 z Oddziałami Sportowymi 

proponuje zestaw zajęć online dla chętnych uczniów na temat:
KWIECIEŃ-PLECIEŃ.

1. Zgadnij, jakie kwiaty widzisz na zdjęciu? Wyszukaj informacje w Internecie na temat 
kwiatów, które widzisz. Narysuj te kwiaty.

2. Wiosna-pierwsze oznaki w przyrodzie.
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

3. Prezentacja i gra ekologiczna z okazji 22 kwietnia – Dnia Ziemi. 
https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja

4. Gra ekologiczna.
Escape room „Ratunek dla Ziemi” by Ewelina Skrzypiec on Genial.ly 

5. Praca plastyczna- wiosenna gałązka.
Panie ze szkolnej świetlicy pamiętają też o Was!

Gdyby się Wam nudziło, mamy propozycję. Możecie ozdobić  wasze mieszkanie. Zróbcie 
jakąkolwiek kwitnącą gałązkę, wprowadzając troszkę wiosennych kolorów. 
Praca nie jest trudna, a sprawi wiele radości. Będziecie z siebie dumni.

 Potrzebne materiały  :
 Kartka ksero biała lub w kolorze zielonym
 Kartka w kolorze białym, różowym lub żółtym – gdy takiej nie masz, możesz 

białą kartkę pomalować z obu stron  w wybranym przez siebie kolorze.
 Klej
 Nożyczki
 Jeżeli posiadasz zszywacz, to możesz wzmocnić gałązkę zszywaczem
 Możesz kwiatki mocować też na druciku, takiej grubości, by dał się wyginać
 Pomalowaną kartkę na zielono, wówczas potnij na paski o grubości 1cm , 

posklejaj je i tymi paskami okręć druciki. Na końcu posmaruj klejem i zaklej, by 
się nie odwijały. 

https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


 Wcześniej do drucików przymocuj wykonane maleńkie, drobne kwiatki.
 Wykonaną gałązkę umieść w słoiczku, który możesz ozdobić według własnego 

pomysłu
 Możesz drucik włożyć do kwiatka w doniczce, w której jest kwiatek, który ma 

tylko listki. Wówczas stanie się radosny, kolorowy. Pamiętaj o listkach!

TAKĄ KARTECZKĘ MOŻESZ ZAWIESIĆ OBOK  
KWIATKA LUB PRZYPIĄĆ DO KWIATKA. Wiesz, że niedługo obchodzimy DZIEŃ 
ZIEMI! POWODZENIA

6. Krzyżówka.
Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło………………………………………………..
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1. Przylatują na wiosnę z ciepłych krajów.

2. Fioletowy wiosenny kwiatek?

3. Na jakim drzewie rosną orzechy laskowe?

4. Ile mamy pór roku?

5. Znany ptak błotny?

6. Jaką mamy porę roku po jesieni?

7. Co  ma  róża?

8. Który kwiatek jako pierwszy przebija się przez śnieg?

9. Na tapczanie siedzi...?

10. Ulubiony zimny deser.?

11. Co topnieje wiosną?

7. Rebusy.

Rozwiąż rebusy.      Jakie to tytuły ?
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8. Wiosenne motyle.

WIOSENNE MOTYLE

Przed przystąpieniem do pierwszych prac warto poznać podstawowe zasady, by Twoje

orgiami było dobrze wykonane i co najważniejsze cieszyło oko. Oto podstawowe zasady 

techniki składania papieru:

 najważniejsze aby brzegi i rogi dokładnie się pokrywały, dokładność 

wykonania pracy gwarantuje większy sukces,

  zagięcia i krawędzie powinny być ostre, do tego przydadzą się paznokcie, 

można tez posłużyć się linijką,

 przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się filmikiem.

Do wykonania motylków będą Wam potrzebne kolorowe miękkie kartki o wymiarach 

21 cm x 21cm. Gdy kartki  będą większe, będzie łatwiej wykonać motylki. 

Dostępny link –  https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY – proszę go skopiować i 

wkleić do przeglądarki. Postępować według instrukcji na filmie.

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


Załączam fotografię wykonanych motylków z kartek o podanych wyżej wymiarach.   

Życzę przyjemnej pracy.

9. Przydatne linki.

https://pin.it/3hUZBkZ

https://pin.it/1bW78lY 

POZDRAWIAMY! NAUCZYCIELE ŚWIETLICY! 

https://pin.it/1bW78lY
https://pin.it/3hUZBkZ

