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Tytuł lekcji
Wykonanie kuli z gazet metodą papier mâché

Cele

rozwijanie motoryki małej,

zwiększanie pojemności płuc poprzez ćwiczenia wzmacniające i oddechowe,

rozwijanie umiejętności współdziałania.

Metody pracy (wg Okonia)
opis, metody realizacji zadań wytwórczych.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
klej wikol, woda, pojemniki na klej, pędzle, balony, gazety lub zużyte kartki papieru,
patyki z koszyczkami do balonów, ceraty, styropian, pompka do balonów.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Uczniowie wspólnie z nauczycielem przygotowują salę lekcyjną do zajęć. Nauczyciel
rozrabia klej z wodą, tak aby stał się płynny. Wyznacza osoby odpowiedzialne
za rozłożenie na ławkach cerat, gazet, pojemników z klejem i pędzli.
2. Uczniowie otrzymują balony. Samodzielnie próbują je nadmuchać do wskazanego
rozmiaru (ćwiczenia wytrzymałościowe i oddechowe). Dzieci, którym ta czynność
się nie udaje, mogą użyć pompki. Nauczyciel demonstruje, w jaki sposób związać
balon i umieścić go w koszyczku z patykiem. Dzieci mogą sobie wzajemnie pomagać
w trakcie wykonywania tej czynności.
3. Uczniowie dobierają się w pary i zajmują miejsca przy stolikach. Jedna osoba
trzyma balon, druga rozdziera gazetę na kawałki, smaruje fragment balonu klejem
i przykleja skrawki gazety najszczelniej jak potrafi. Im więcej warstw uda jej się
przykleić, tym solidniejsza będzie kula. Po skończeniu zadania należy ją odłożyć
do wyschnięcia (patyk z balonem można nabić na bloczek styropianu).
4. Uczniowie dokonują zamiany ról – osoba, która trzymała balon, będzie go obklejać.
5. Po zakończeniu zajęć uczniowie pomagają w uporządkowaniu sali – wycierają
ceraty, myją pędzle oraz sprzątają resztki gazet.
6. Kule powinny zostać pozostawione do wyschnięcia na co najmniej dwa dni. Po tym
czasie można wykonać z nich planety, globusy lub bombki na choinkę.
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Komentarz metodyczny
Klej wikol można zamienić na klej przygotowany z mąki pszennej, soli i wody
(4 łyżek mąki, 2 łyżek soli, 0,5 szklanki wody). Zamiast opisanej metody można
związać balony sznurkiem i po obklejeniu ich gazetami zawiesić do wyschnięcia
– wtedy patyki z koszyczkami na balony i styropian będą zbędne. Dzieci, które
potrzebują więcej czasu na wykonanie zadania, mogą wykonać jedną kulę.
Najważniejsze, aby aktywnie podjęły się wykonania zadania.

