Klasa IV C ZET: zajęcia rozwijające kreatywność
Nauczyciel prowadzący: J. U.
I. Wazonik z masy solnej
1. Odmierzenie: - 2 szklanki mąki,
- 1 szklanka soli kuchennej,
- odrobina wody
2. Wrzućcie to do plastikowej miski i wyrabiajcie masę aż do miękkości. Na koniec dolejcie wodę.
3. Z tak przygotowanej masy uformujcie wazonik na kwiatki.
4. Następnie wypiekajcie go w piekarniku przez ok. 1 godz. W temperaturze 180 stopni.
5. Jak już ostygnie wasze dzieło to pomalujcie go farbami plakatowymi (mogą być paski lub inne
wzory).
6. Jak całkowicie wyschnie wasz wazonik to polakierujcie go lakierem bezbarwnym lub zwykłym
olejem roślinnym tak, aby się ładnie błyszczał.
7. Po tak wykonanej pracy pamiętajcie o uporządkowaniu miejsca waszej pracy, umyciu miski i
pędzli.
8. Pamiętajcie też o segregacji śmieci wg ich przeznaczenia.
II. Zakładka na książki
Potrzebne nam będą: kartka z brystolu, kolorowe gazety, linijka i ołówek, nożyczki i klej,
dziurkacz, wełna a także szablon zakładki z tektury (15cm x 4cm), pisaki.
1. Obrysujcie ołówkiem szablon zakładki (dokładnie) i następnie wytnijcie go nożyczkami.
2. Wytnijcie z kolorowych gazet ozdoby na zakładkę i różne wzory.
3. Przyklejcie te elementy ozdobne na jedną, a potem drugą stronę zakładki.
4. Pisakami ozdóbcie zakładkę rysując różne wzory i szlaczki.
5. Zróbcie dziurkaczem dziurkę u góry zakładki.
6. Zawiążcie z wełny supełek tak, aby powstał frędzelek z różnych kolorów wełny i umocujcie go u
góry zakładki.
7. Po skończonej pracy pamiętajcie o uporządkowaniu stanowiska pracy, odłożeniu narzędzi na
miejsce i segregacji śmieci.
III. Znak drogowy
Do wykonania znaku drogowego potrzebne nam będą szablony w formie kół z tektury, trójkątów i
kwadratów, patyczki od lodów, nakrętka po soku, plastelina, wycinanki, pisaki, kodeks drogowy z
prezentacją znaków drogowych, klej.
1. Obrysowanie szablonu tarczy znaku drogowego np. koła („zakaz wjazdu”), trójkąta („uwaga
dzieci”) czy kwadratu (znaki informacyjne).
2. Wycięcie tła z kolorowego papieru.
3. Ozdobienie pisakami.
4. Umocowanie za pomocą kleju tarczy znaku do patyka po lodach.
5. Wyklejenie plasteliną nakrętki.
6. Wetknięcie patyka ze znakiem w środku nakrętki.
7. Po skończonej pracy uporządkowanie stanowiska pracy i segregacja śmieci wg ich
przeznaczenia.
IV. Palemka wielkanocna
Do przygotowania palemki wielkanocnej potrzebne nam będą: gałąź z drzewa ok. 50cm długości ,

krepa, klej, wydmuszka, farby plakatowe
1. Malujemy wydmuszkę za pomocą farb plakatowych.
2. Nadziewamy wydmuszkę na kijem.
3. Kijek okręcamy kolorową krepą (uprzednio naciętą).
4. Formujemy kwiatki z kolorowej krepy i mocujemy je na gałązce celem ozdobienia.
5. Po tak skończonej pracy porządkujemy swoje miejsce pracy i dokonujemy odpowiedniej
segregacji śmieci wg ich przeznaczenia.

