
Drodzy uczniowie i rodzice!

Dziękuję za wasze zaangażowanie w domową naukę. Nie jest  to
proste zadanie, tymbardziej gdy za oknem piękny, ciepły czerwiec
z kwitnącymi radośnie łąkami. 
Nawiązując do czerwcowej aury poniżej przedstawiam propozycje
prac plastycznych i działań twórczych do wykonania  w tygodniu:
08.06. - 10.06.20.

Propozycja 1: Wianek z żywych kwiatów

Wianek  można  upleść  z  dowolnego  rodzaju  kwiatów  i  traw  pod
warunkiem, że mają elastyczne i długie łodygi. Gdy będzie gotowy
najlepiej go przymierzyć i sprawdzić, czy nie jest za mały, a potem
związać w kilku miejscach. 

Podaję linki do stron z instrukcją wykonania:

Wianek z polnych kwiatów
https://www.youtube.com/watch?v=vT0-bucwHrk

Wianek ze stokrotek
https://www.youtube.com/watch?v=snnmfj_TWnE

Miłego wyplatania;0)

https://www.youtube.com/watch?v=vT0-bucwHrk
https://www.youtube.com/watch?v=snnmfj_TWnE


Propozycja 2: Co piszczy w trawie?

Na czerwcowej kolorowej łące, pośród traw mieszkają różne drobne
zwierzęta. Są to pasikoniki, motyle, biedronki, ślimaki, skowronki... 
Podaję  link  do  strony  z  filmikiem,  który  przedstawia  małych
mieszkańców łąk. 
https://www.youtube.com/watch?v=toHxCZxUjac

Teraz zapraszam do spontanicznego malowania farbami. Spróbujcie
namalować rośliny i zwierzęta skrywające się pośród zielonych traw.
Powodzenia! Czekam na zdjęcia;)

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


Tematem  przewodnim  zajęć  kulinarnych  w  tym  tygodniu  będą
koktajle  –  smaczne  i  zdrowe.  Można  je  przyrządzać  z  jogurtu
naturalnego, kefiru czy mleka oraz owoców sezonowych. Można je
podawać w różnych naczyniach jednak w przezroczystych wyglądają
wyjątkowo apetycznie. I oczywiście pamiętajcie o słomkach. 

Potrzebne będą: 
– mikser elektryczny,
– łyżka,
– szklanki, duży dzbanek,
– słomki,
– sitko do mycia owoców;

Składniki: 
– pół kilograma dowolnych owoców np. truskawek,
– 3 łyżki cukru,
– pół litra mleka,
– mały pojemniczek jogurtu naturalnego;

Sposób przygotowania:
1. Umyj owoce pod bieżącą wodą, odłóż część do dekoracji.
2. Wsyp do miksera cukier, pozostałe owoce, wlej mleko i jogurt

i  miksuj aż powstanie jednolity napój. Nie może być w nim
całych truskawek.

3. Gotowy koktajl wlej do dzbanka i przelej do szklanek.
4. Szklanki możesz ozdobić cukrem i truskawkami.
5. Smacznego!

Dla chętnych podaję link do strony z przepisem na truskawkowe
smothie z płatkami owsianymi:

https://www.youtube.com/watch?v=5B-oVgHYJ1g

https://www.youtube.com/watch?v=5B-oVgHYJ1g

