
Wirtualna wycieczka 

Mamy miesiąc maj, zazwyczaj jest to czas naszych szkolnych wycieczek, 

niestety obecna sytuacja nie pozwala nam podróżować, ale nic straconego. 

Zapraszam Was dzisiaj do rodzinnej aktywności- udziału w wirtualnym spacerze 

po polskich parkach narodowych. Na 

stronie https://miastodzieci.pl/czytelnia/wirtualne-spacery-po-pieknych-

polskich-parkach-narodowych/ znajdziecie zbiór linków przenoszących Was do 

najpiękniejszych parków. 

  

Napiszcie proszę, gdzie najbardziej się Wam podobało i gdzie chcielibyście 

pojechać w najbliższe wakacje. 

Opakowanie zdobione kwiatami 

 

Kochani powoli zbliża się Dzień Matki i postanowiłam, że będę Wam 

podsyłać pomysły na prace plastyczne, byście mogli samodzielnie wykonać prezent 

dla swoich mam. Dzisiaj przedstawię propozycję wykonania opakowania na 

prezent. 

Potrzebne będą:  

 papier do pakowania 

 kolorowy papier 



 czarny długopis 

 nożyczki 

 klej 

 taśma klejąca 

 Wykonanie: 

  Prezent owinąć w papier do pakowania. Zagiąć papier na końcach i skleić 

opakowanie taśmą klejącą. Z kolorowego papieru (można wybrać ulubione kolory 

Mamy) wyciąć kształty przypominające kielichy kwiatów i nakleić je na 

opakowanie. Długopisem dorysować łodygi i pręciki kwiatów oraz podpisać 

prezent. 

W ramach weekendowego relaksu zapraszam Was do wysłuchania 

bajkowiska pt. „Droga do szczęścia”

https://www.youtube.com/watch?v=6PuTmPYYNXw

Oczywiście można stworzyć ilustrację do słuchowiska. Powstały już takie 

wcześniej i były przepiękne.

Pozdrawiam i życzę miłego weekendu!!!    

beatapopowicz4@gmail.com

  Beata Popowicz 
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