
BOCIAN Z PAPIEROWYCH TALERZYKÓW

Wiosna na horyzoncie :) Niebawem wrócą do nas bociany. Dlatego
zachęcamy Was do wykonania własnego bociana.

Potrzebne będą:
-papierowy talerzyk,
-nożyczki,
-ołówek,
-dwie małe i jedna duża plastikowa łyżeczka,
-kreatywne oczy,
-czerwony marker,
-klej na gorąco,
-kawałek czerwonej pianki

Instrukcję wykonania krok po kroku znajdziecie tu:

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/bocian-z-papierowych-talerzykow.html

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/03/bocian-z-papierowych-talerzykow.html


SŁOIK POMYSŁÓW

Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą co zrobić z wolnym czasem i nie
mają pomysłu na zabawę polecamy „MAGICZNY SŁOIK”.

Wystarczy znaleźć w domu duży słoik lub jakieś fajne pudełko np.
metalowe po ciasteczkach i włożyć do niego małe karteczki. Na każdej
kartce należy wypisać jedną czynność/zabawę, którą lubicie i możecie
pobawić się razem z rodzeństwem, rodzicami lub sami.
Karteczki wrzucamy do słoika i kiedy czujecie, że dopadła Was nuda,
losujecie karteczkę. Już każde losowanie jest niespodzianką, tym
samym zabawa jest ciekawsza. Przygotowanie karteczek do
„magicznego słoika” jest również miłym zajęciem i to od Was zależy co
się w nim znajdzie.

Przykładowe pomysły, które można wrzucić do magicznego słoika:

Poczytaj wybraną książeczkę
Zagraj w ulubioną grę planszową
Ugotuj coś z kimś dorosłym
Posprzątaj pokój
Narysuj wybraną rzecz, którą
widzisz w pokoju
Pobaw się dźwiękami (zrób
muzykę)
Zrób domową ciastolinę lub
piaskolinę
Stwórz tor przeszkód i przechodź
go na czas
Zajmij się swoim zwierzakiem
(zabawa, karmienie, pielęgnacja)
Pokoloruj obrazek
Poskładaj skarpetki w pary
Narysuj coś farbami samymi
palcami
Zbuduj coś z klocków

Zrób puzzle (narysuj obrazek,
potnij na kawałki, złóż w całość)
Pomaluj kamyki lub makaron
Zrób bazę z koców
Pobaw się w szkołę/przedszkole
Pobaw się we fryzjera – uczesz
kogoś
Zrób tor dla samochodów na
dywanie j
Pograj w karty
Ułóż historyjkę
Udawaj, że jesteś jakimś
bajkowym bohaterem
Obejrzyj krótką bajkę, film
Podlej roślinki w domu
Zrób domowe bańki mydlane
Zmieć paproszki z podłogi
Ulep coś z plasteliny, modeliny
Naucz się wierszyka
Pośpiewaj



Zrób z kimś dorosłym
eksperyment
Zbuduj latawiec
Zbuduj spadochrony (torebka
foliowa + sznurek) dla swoich
zabawek i baw się nimi
Poukładaj ubrania w szafkach
10 minut gry na telefonie lub
tablecie
Ulep coś z masy papierowej
Wymyśl menu na jutrzejszy obiad
Posadź fasolkę w słoiku
Zrób pacynki na palce
Narysuj mapę skarbów
Zrób maskę
Zbuduj statek z papieru i baw się
nim w misce z wodą
Napisz list
Zrób bransoletkę przyjaźni
Przebierz się w ubrania kogoś
dorosłego
Udekoruj swój pokój
Zrób pompony
Zaprojektuj laurkę
Wypróbuj nową potrawę

Zadzwoń do kogoś, kogo lubisz
Pobaw się w „pomidora”
Zadawaj zagadki
Opowiedz coś śmiesznego
Ułóż układankę
Pobaw się w „ciepło-zimno”
Zgaduj co wylosujesz z pudełka z
zamkniętymi oczami
Z zamkniętymi oczami odgaduj
smaki
Potańcz
Wymyśl zadanie dla każdego
domownika
Znajdź różnice na obrazkach
Przynieś jak najszybciej 3
przedmioty na zadaną literę
Naucz się prostej sztuczki i
pokaż ją domownikom
Porób zdjęcia
Poćwicz np. poskacz, gołymi
stopami wkładaj małe przedmioty
do dużego pudła, ślizgaj się po
podłodze na złożonym kocyku
(odpychając się rękami) itd.

Udanej zabawy!



DZIEŃ TOSTA

W 2021 roku Dzień Tosta przypada na 25 lutego (czwartek).

Dzień Tosta (National Toast Day) został zapoczątkowany w 2014 roku
przez członków The Tiptree World Bread Awards z Wielkiej Brytanii. To
organizacja skupiająca różne podmioty z branży piekarskiej. Jej
głównym celem jest promowanie sztuki pieczenia, a celem do tego jest
m. in. organizowanie konkursów czy specjalnych wydarzeń. Jednym z
nich jest właśnie Dzień Tosta, który przypada w ostatni czwartek lutego.

Tost to nic innego jak kromka pieczywa pszennego, podpieczona w
tosterze. Słowo „tost” pochodzi od łacińskiego „tostum”, które można
przetłumaczyć jako „spalić” lub „przypalić”. Spieczonym pieczywem
zajadano się już w Cesarstwie Rzymskim, ale pierwsze „prawdziwe”
chleby tostowe wypiekano dopiero w II połowie XVIII wieku, we Francji i
Holandii.
Historię tego przysmaku należałoby jednak łączyć z wynalezieniem
tostera pod koniec XIX wieku. Pierwsze domowe tostery z
czasomierzem i sprężynką, dzięki której upieczony chleb sam z niego
wyskakiwał, to czasy międzywojenne – w 1925 roku powstał
Toastmaster.

W ramach tego święta odbywa się konkurs na najładniejsze
zaprezentowanie swoich tostów, zrobienie z tego sztuki. Uczestnicy
mogą udostępniać zdjęcia w serwisach społecznościowych, opisując go
dedykowanym hasztagiem #NationalToastDay. Zwycięzcy otrzymują
sprzęt AGD.

Choć konkurs ma ograniczony zasięg, to jednak Dzień Tosta można
obchodzić wszędzie. Jak w przypadku innych kulinarnych świąt
nietypowych (np. Dzień Pizzy) najlepszym rozwiązaniem jest po prostu
zabawa w kuchni i przyrządzenie pysznych tostów.
W Internecie można znaleźć wiele ciekawych przepisów, choćby na tosty
z grzybami, łososiem, serami, owocami czy z kawiorem. Zaletą tego
spieczonego chleba jest to, że można praktycznie położyć na nim
wszystko, nie zaszkodzi więc poeksperymentować. Wszystko zależy, co



kto lubi, bo dla niektórych najpyszniejsze będą po prostu tradycyjne tosty
z dżemem, czekoladą, masłem czy miodem.

W ramach obchodów Dnia Tosta zachęcamy Was do kulinarnych
eksperymentów.
Przygotujecie tosta z nietypowymi dodatkami - możecie dla każdego
członka rodziny przyrządzić innego.
A może zrobicie zabawę na testowanie nowych tostów z zamkniętymi
oczami? Ciekawe kto odgadnie wszystkie składniki na nich położone :)

Na koniec ciekawostka - tost z masłem przeważnie spada stroną
posmarowaną na dół. Na ten temat powstało już sporo teorii a nawet
różnych badań, jest to temat wzbudzający sporo emocji. W skrócie,
chodzi o to, że tosty najczęściej spadają ze stołu. Większość z nich ma
podobną wysokość, która sprawia, że upadająca kanapka zdąży zrobić
jeden półobrót.



AKCJA GÓRA GROSZA

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w
całej Polsce w dniach od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku.

Jak co roku tak i w tym, nasza szkoła również bierze udział w tej akcji.
Chcieliśmy przypomnieć, że nasza świetlica zbiera pieniążki cały rok i w
każdej chwili można dostarczyć je na portiernię w budynku A lub B,
gdzie stoją przygotowane skarbonki.

Wszystkie informacje dotyczące akcji „Góra Grosza” znajdują się na
stronie:

http://towarzystwonaszdom.pl/

Poniżej przekazujemy apel od organizatorów, do którego i my się
przyłączamy. Jeszcze raz z całego serca zachęcamy dzieci i Was
Rodziców do brania udziału w tym przedsięwzięciu.

„Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w
której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i
zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci
przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego
celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich
programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia
takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu
rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

To niezwykła Góra w niezwykłych czasach, bo ten rok szkolny to duże
wyzwanie dla nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji –
sami jesteśmy rodzicami uczniów i przedszkolaków. Prowadzimy też
domy dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mieszkają ze swoimi
rodzicami i współpracujemy z rodzinami zastępczymi.
Doświadczenia nauki domowej pokazały nam, jak ważny jest każdy gest
życzliwości i dobroci, jeszcze żywiej uświadomiły, co znaczy wzajemna

http://towarzystwonaszdom.pl/


pomoc. W Górze Grosza każdy najdrobniejszy grosik ma wartość i moc.
Bądźmy blisko bez względu na odległość.
Potrzebujemy Was, by pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i
nie mieszkają z rodzicami. Dla nich zbierajmy Górę Grosza!
Przekazane przez Was monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci.
Dla niektórych to wsparcie materialne, dla tych z zaległościami w nauce
– korepetycje. Dla innych – możliwość rozwijania talentu lub też
dofinansowanie wychowanków na progu samodzielności. Dla całych
rodzin możliwość otrzymania wsparcia w Ośrodkach Specjalistycznych
„Port”.
Dzięki Wam nasza działalność jest możliwa! To, że zmieniamy los dzieci
i rodzin to również Wasza wielka zasługa! Cieszymy się, że jesteście z
nami!
Bardzo serdecznie Wam dziękujemy w imieniu dzieci, które otrzymały i
otrzymają pomoc oraz naszego Zespołu, który pracuje nad akcją Góra
Grosza.

Elżbieta Prządka – Koordynatorka akcji Góra Grosza
Iwona Niemasz – Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom”





PANI WIOSNA

A co powiecie na nietypowy portret Pani Wiosny?

źródło: http://www.naszebabelkowo.pl/2020/02/z-tesknoty-za-soncem-praca-plastyczna.html

Przykładowy szablon z wizerunkiem Pani Wiosny znajdziecie poniżej.
Wystarczy go wydrukować, wyciąć, nakleić na zielony brystol, a
następnie pokolorować według własnego pomysłu. Oczywiście możecie
narysować Panią Wiosnę sami :)



Otaczające ją wiosenne kwiaty wykonane zostały z nasion fasoli
przyklejonych do kółek wyciętych ze starego kartonu. Warto użyć w tym
celu kleju na gorąco i zadbać o to, żeby nasiona układały się
warstwowo, lekko na siebie nachodząc. Uwieńczeniem każdego z
kwiatków jest jego środek, czyli żółty filcowy pompon. Listki można
wykonać samodzielnie z zielone brystolu/pianki lub wykorzystać
sztuczne.




