Pomysłodawca: Judyta Solińska
Przedmiot: Zajęcia świetlicowe
Klasa: grupa świetlicowa- klasy I-III
Cel główny: Kreatywne wykorzystanie czasu wolnego podczas nauki zdalnej
Cele szczegółowe:





Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
Rozwijanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci
Budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy
Trening funkcji motorycznych poprzez posługiwanie się przyborami potrzebnymi do
wykonania pracy

Metody:





Objaśnienie i instrukcja
Działanie praktyczne
Praca indywidualna
Współpraca

1. Przywitanie
2. Propozycja zabawy „Donieś i nie zrzuć”
3. Propozycja stworzenia zabawki-„Gniotek”
4. Propozycja pracy plastyczno-technicznej „Szkatułka”. Nauczyciel poprzez zdjęcia podaje
dzieciom dokładną instrukcję wykonania pracy plastycznej krok po kroku (pomysł na pracę
plastyczną zainspirowany zdjęciem znalezionym w Internecie)
5. Pożegnanie




Zabawa „Donieś i nie zrzuć”- dwie osoby chwytają obiema rękoma za krótsze końce
deseczkę. Jedna z każdej strony. Zadaniem jest jak najszybsze przeniesienie piłeczki
na wyznaczoną metę bez zrzucenia piłeczki. Jeżeli zadanie jest zbyt łatwe i para
współpracuje ze sobą bez trudności, można wprowadzić modyfikacje i zmienić tor na
kolisty (np. wokół krzesła)
Tworzenie „Gniotków”- po wsypaniu mąki do balona powstaje tzw. gniotek, czyli
kuleczka zmieniająca swoje kształty pod wpływem dotyku. Warto ją odrobinę ożywić
np. dorysowując oczy, usta i dokładając zwariowaną czuprynę np. z włóczki.

(Obraz: https://gettoys.pl/gniotki-antystresowe/532-gniotek-antystresowy-zabawka-buzka-emoji.html)



Praca plastyczno-techniczna „Szkatułka”- instrukcja poniżej. 

Potrzebne materiały:
-tektura (można również okleić i ozdobić puste pudełko np. po kremie)
-filc/ pianka/ papier kolorowy- kolory wedle uznania
-koronka lub inna ozdoba
-koraliki lub dżety
-klej (na gorąco lub magic)
- nożyczki
1. Przygotowujemy materiały

2. Zaczynamy od wycięcia koła oraz prostokąta
z kartonu, będzie to podstawa i bok. Takie
same elementy będą nam potrzebne z filcu/
pianki/ papieru

3. Sklejamy razem oba elementy (prostokąt
zaginamy w wielu miejscach, aby stworzył 4. Można (nie trzeba) wykleić filcem/
łukowaty kształt)
papierem środek. Ja wycięłam taki sam pasek z
filcu jak z kartonu i wykleiłam nim środek

5. Wycinamy koło z filcu (troszkę mniejsze niż
to z kartonu) i wklejamy na dno od środka

6. Teraz kolejne koło z filcu przyklejamy od
spodu szkatułki

7. Następny pasek z filcu będzie przyklejony na
zewnątrz

8. Wycinamy kolejne koła. Jedno z kartonu,
dwa z filcu (troszeczkę większe niż te
poprzednie). Wycinamy również nieduży
pasek, który będzie łączył wieczko ze szkatułką

9. Przyklejamy końcówkę paska do koła

10. Przyklejamy filcowe koła do kartonowego z
obu stron

11. Pora na ozdoby, wycinamy płatki (u mnie
po 5) i listki (3 duże i 6 małych)

12. Sklejamy płatki razem duże z małymi

13. Sklejamy środek listków na końcu, tak jak
na zdjęciu

14. Teraz przyklejamy ozdobny kwiat i listki na
wieczko

15. Wyklejamy środek koralikami lub dżetami

16. Wkoło szkatułki przyklejamy ozdobną
koronkę

17. Przyklejamy pasek od wieczka do szkatułki

18. Praca GOTOWA

