
INSPIRACJE NA DZIEŃ KOTA

  Dzień kota obchodzimy 17 lutego, a ponieważ to bardzo chętnie
świętowany dzień, mamy dla Was kilka inspiracji.

Kot z papierowego talerzyka

Potrzebne materiały:
- papierowy talerzyk,
- kolorowy papier,
- nożyczki,
- klej,
- pisaki lub farby

na poniższym filmie znajduje się dokładna instrukcja wykonania kota:
https://www.youtube.com/watch?v=QFAcTP79wIk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=QFAcTP79wIk&feature=emb_logo


Maska kota do druku i samodzielnego kolorowania

               Maska kota do druku to fantastyczny pomysł na zabawę.
Podczas zabawy możecie użyć dowolnych materiałów oraz kolorów.
Można też szablon odrysować na filcu i samodzielnie uszyć maskę.





Pomponik zabawka dla kota

Chyba każdy z Was potrafi wykonać pomponiki z wełny. Można z nich
wykonać również zabawkę dla kota. Stworzone pompony można
dowiązać do kijka i stworzyć w ten sposób wędkę z zabawką na końcu.
udanej zabawy!



ORGANIZER NA PRZYBORY

Jeśli po Waszym biurku turlają się kredki, pisaki czy ołówki, to znak, że
czas stworzyć sobie organizer na przybory. Proponujemy Wam,
własnoręczne stworzenie ekologicznego organizera.

Potrzebować będziecie:

- kilku rolek po papierze toaletowym i ręcznikach kuchennych
- kawałka kartonu
- kleju wikol
- farb
- pisaków

Film z instrukcją:
https://www.youtube.com/watch?v=tPshfyc5om8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=tPshfyc5om8&feature=emb_logo


Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT

Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje książka? Odpowiedź na to
pytanie znajdziecie na poniższym filmie pt. "Jak powstaje książka", który
jest efektem pracy uczestników warsztatów animacji poklatkowej w
Księgarni Dwie Siostry:

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

Rzeczą niezbędną przy czytaniu książek jest zakładka. Zachęcamy Was
do stworzenia kolorowych zakładek zarówno dla siebie, jak i dla
przyjaciół oraz rodziny.

https://www.youtube.com/watch?v=2ODzf3kQ1Gg

https://www.youtube.com/watch?v=jZMo422tzyw

Gdy jesteście zbyt zmęczeni by poczytać, polecamy skorzystać z
audiobooków. Poniżej kilka propozycji:

Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków

https://www.youtube.com/watch?v=gGZ7a47-rW4

Piękna i Bestia.

https://www.youtube.com/watch?v=yNkX-wWaHDo

Pinokio

https://www.youtube.com/watch?v=xIN9B3iehvY
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KOLOROWY EKSPERYMENT

Do wykonania kolorowego eksperymentu potrzebne będą:

- sok z czerwonej kapusty
- kilka pustych szklanek
- soda lub proszek do
pieczenia
- kwasek cytrynowy lub
cytryna
- ocet
- proszek do prania
- mydło

Sok z czerwonej kapusty:
- liście świeżej kapusty
należy porwać na małe
kawałki
- następnie wrzucamy je do
garnka i zalewamy wodą
- gotujemy aż woda zabarwi
się na ciemny granatowo-
fioletowy kolor
- zlewamy sok i zostawiamy
do wystudzenia

Gdy sok z kapusty będzie już wystudzony zabieramy się za właściwą
część eksperymentu.

Do szklanek (lub kieliszków) wlewamy taką samą ilość soku. Następnie
do każdego z naczyń wsypujemy lub wlewamy przygotowane przez nas
produkty. I obserwujemy co się dzieje z sokiem w naszych szklankach.
Zachęcamy by eksperymentować z ilością dodawanych składników :)



Zastanówcie się, jakie składniki na jaki kolor zmieniają barwę soku i
dlaczego tak się dzieje.

Sok z czerwonej kapusty jest mocnym barwnikiem. Da się nim nawet
zafarbować tkaninę.

zdjęcia autorstwa Magdy Kończewskiej



KOLOROWY DESER

Galaretki w pomarańczach?
Dlaczego nie! Ten deser nie tylko
jest kolorowy, ale szybki i przede
wszystkim smaczny. Do jego
przygotowania będziemy
potrzebować pomarańczy i
kolorowych galaretek. Wybierzcie
swoje ulubione smaki :)

Sposób przygotowania
Umyjcie dokładnie pomarańcze (2-3 sztuki), a następnie przekrójcie na
połówki. Kolejnym krokiem jest wydrążenie środków. Teraz trzeba
przyszykować galaretki. Dwie łyżki każdego, z wybranych przez was
smaków rozpuszczamy w osobnych naczyniach w 1/2 szklanki wrzącej
wody. Odstawiamy do ostygnięcia. Zimną galaretkę przelewamy do
wydrążonych pomarańczy. Wstawiamy do lodówki i czekamy, aż
galaretki stężeją (przestaną być płynne). Na koniec każdą połówkę
pomarańczy kroimy na cztery równe części. Gotowe!


