Pomysły świąteczne dla grupy III Tygryski

1) Praca plastyczna „Kolorowe pisanki”
Potrzebne materiały:











Jajka (dowolna ilość)
Biały ocet
Krem do golenia
Barwniki spożywcze
Miska z woda
Ręcznik papierowy
Gumowe rękawiczki
Szpatułka
Wykałaczka
Naczynie żaroodporne lub blacha

Sposób wykonania:
Krok 1: Przygotuj jajka.
Przygotuj partię jajek ugotowanych
wcześniej na twardo. Gdy jajka ostygną włóż je do miski i zalej octem. Pozostaw na
20min aby barwnik lepiej przylegał do skorupy jajka.

Krok 2: Kolorowy krem do golenia.
Wypełnij naczynie żaroodporne grubą warstwą kremu do golenia i rozsmaruj po całej
powierzchni szpatułką. Kolejno użyj dowolnej kombinacji barwników spożywczych i
wykropkuj nimi całą powierzchnię naczynia. Gdy większość powierzchni pokryta jest
barwnikiem spożywczym, przeciągnij wykałaczką po wierzchu kremu do golenia, aby
zawirować i marmurkować kolory.

Krok 3: Koloruj jajka.
Gdy kolorowy krem do golenia jest gotowy, załóż rękawiczki, aby chronić dłonie przed
barwnikiem. Podnieś jajko na twardo i delikatnie połóż na powierzchni kremu do golenia.
Powoli toczyć jajko po powierzchni, aby kolorowy krem do golenia całkowicie pokrył
skorupkę jajka. Połóż jajko na ręczniku papierowym i pozostaw do wyschnięcia na 20
minut - nie wycieraj kremu do golenia, aż jajko całkowicie wyschnie. Powtórz ten proces
z tyloma jajkami na twardo, ile chcesz pokolorować, ponownie wykorzystując mieszankę
kolorowych kremów do golenia.

Krok 4: Wyczyść jajka i GOTOWE!
Aby wyczyścić jajko, ostrożnie zanurz każde jajko w misce z wodą. Woda usunie
nadmiar kremu do golenia, pozostawiając kolorowy wzór na skorupce jajka. Wytrzyj
każde jajko suchym ręcznikiem papierowym, ale uważaj, aby nie pocierać ani nie
wycierać powierzchni jajka, ponieważ może to rozmazać lub usunąć barwnik ze

skorupy. Po wyczyszczeniu każdego jajka odłóż je do całkowitego wyschnięcia. Aby
dodać połysku gotowym pisanki, natrzyj je odrobiną oleju roślinnego.

2) Praca plastyczna „Wielkanocny kurczak”
Potrzebne materiały:
 Szablon kurczaczka (dostępny na
kolejnej stronie)
 Ziarenka kukurydzy (najlepiej kukurydza
z popcornu)
 Klej w sztyfcie lub wikol.
 Kredka pomarańczowa
Sposób wykonania:
Wydrukuj potrzebny szablon lub go
narysuj. Pokoloruj pomarańczową
kredką dzióbek i płetwę kurczaczka. Następnie posmaruj klejem
całego kurczaczka pomijając pokolorowane elementy. Wyklejaj go
całego ziarenkami kukurydzy i gotowe

3) Praca plastyczna „Baranek”
Materiały potrzebne:
 Szablon baranka (dostępny poniżej)
 Popcorn
 Klej w sztyfcie lub wikol
 Zielona kartka z bloku kolorowego.
Sposób wykonania:
Wydrukuj potrzebny szablon lub go
narysuj. Następnie posmaruj klejem
całego baranka. Wyklejaj go
gotowym popcornem pomijając
buzię. Kolejno wyrywaj kawałki zielonego papieru i przyklejaj go
na dole kartki i gotowe.

Żródła internetowe:
 https://pl.pinterest.com/pin/575546027369590522/
 https://pl.pinterest.com/pin/267893877812920702/
 https://pl.pinterest.com/pin/AeULMMM_DAmE3GyqfbDmltdBgP6tcgA6
PwWtaI-XFXuEK0_VS3TQCzY/

