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Nasze Muminki.
6 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Witaj Maju. Cieszymy się, że pamiętasz legendy, które
przerabialiśmy w przedszkolu i pokazałaś nam jak narysowałaś
do jednej z nich ilustracje syrenki. Czekamy na więcej.
„Dzień dobry Maja namalowała syrenkę :)”

Kto to jest patriota?
6 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Codziennie na naszą stronę internetową wstawiamy zajęcia dla dzieci.
Od dzisiaj oprócz zajęć będzie podana strona w książce do zrobienia, która będzie związana z
tematem zajęcia.

Na boku każdej strony w książce jest podany temat tygodnia, dlatego też możecie państwo sami
zorientować się, jakie strony w danym tygodniu trzeba będzie zrobić z dzieckiem.
Podajemy państwu tematy tygodnia:
4 – 8 maj

Polska to mój dom

11 – 15 maj W krainie muzyki.
18 – 22 maj Wrażenia i uczucia.
25 – 29 maj Święto mamy i taty.
1 – 5 czerwiec Dzień Dziecka.
8 – 12 czerwiec Zwierzęta duże i małe.
15 – 19 czerwiec Lato
22 – 30 czerwiec Wakacje.
Jeżeli macie państwo jakieś pytania, proszę pisać na nasz email grupowy,

muminkip.31@gmail.com

1.Posłuchajcie opowiadania ,,Biało-czerwone motylki „- Agnieszki Filipkowskiej a dowiecie się,
jak jeszcze można pokazać, że jest się patriotą.
Kiedy za oknem pełnią kolorów zaczęła rozkwitać wiosna, w grupie Motylków zrobiło się biało–
czerwono. Wykonane przez przedszkolaki małe dwukolorowe flagi ozdobiły półkę w kąciku
czytelniczym, a na korkowej tablicy zakwitły – niczym dorodne kwiaty – biało–czerwone kotyliony z
kartonu i bibuły. Zostały jeszcze do wycięcia proporczyki, które miały zawisnąć nad oknami.
Dzieci pracowały dzielnie nad ozdobieniem sali na majowe święto.
– Proszę pani, bo Antek się przezywa – krzyknął nagle Julek, wskazując na kolegę.
– On mówi, że ja jestem patriota!
Pani Marta odłożyła na chwilę papier i nożyczki, spojrzała na chłopców z uśmiechem i łagodnym
głosem zwróciła się do dzieci:
– Julku, poczułeś się urażony? – Chłopiec kiwnął głową.
– Zupełnie niepotrzebnie, bo bycie patriotą to żaden wstyd, wręcz przeciwnie.
A ty, Antku, wiesz, co oznacza słowo, którego użyłeś?
– Yyyy… no… chyba nie… – wybąkał zawstydzony Antek.

– Ja wiem! – krzyknęła Julka.
– Moja babcia zawsze powtarza, że jej dziadek, czyli mój prapradziadek był patriotą, bo walczył na
wojnie. I dostał medal, prawdziwy! On już nie żyje, ale widziałam w albumie jego zdjęcia w mundurze.
– Możesz być dumna z takiego prapradziadka, Julciu – przyznała pani Marta. – Rzeczywiście, wygląda
na to, że był patriotą, czyli kimś, kto kocha swój kraj, swoją ojczyznę, i dba o nią tak bardzo, że jest
gotów zaryzykować dla niej życie, jeśli to konieczne. Julek, zajęty wprawdzie przyklejaniem białych i
czerwonych trójkątów do długiej tasiemki, słuchał w skupieniu toczącej się rozmowy i nie bez żalu
wywnioskował z niej, że wcale nie zasłużył na rzucone przez Antka przezwisko.
– A jak ja nie chcę zostać żołnierzem, tylko lekarzem, to nie mogę być tym, no… patriotą, proszę pani?
– spytał, nie kryjąc rozczarowania.
– Ależ oczywiście, że możesz – zapewniła pani Marta. – Patriota nie musi koniecznie walczyć na wojnie.
Teraz, w czasach pokoju, możemy okazywać swój szacunek dla ojczyzny w inny sposób. Na przykład
lekarz, wykonując swój zawód, służy krajowi, bo dba o zdrowie jego obywateli.
– To tak jak moja mama! Ona leczy ludziom oczy – pochwaliła się Marysia.
– Rzeczywiście, lekarz to ważny zawód. Ale to, co powiedziałam, dotyczy tak naprawdę każdego, kto
dobrze wykonuje swoją pracę. Może to być policjant, nauczyciel, artysta czy kasjer w sklepie. Nawet
wy, będąc jeszcze dziećmi, możecie zachowywać się patriotycznie. Można powiedzieć, że Polska jest
naszym wspólnym domem, a Polacy – rodziną, a jak można dbać o dom i rodzinę? – spytała
wychowawczyni.
– Na przykład można sprzątać po sobie i nie bałaganić – zaproponowała nieśmiało Tereska.
– Masz rację, Teresko – przyznała pani. – To bardzo ważne, żeby dbać o środowisko, nie zaśmiecać go i
troszczyć się o nasze wspólne otoczenie.
– I jeszcze można się starać nie psuć różnych rzeczy – dodał Antek.
– Tak, Antku, trzeba korzystać z tego co wspólne w taki sposób, żeby tego nie niszczyć. Place zabaw,
parki, autobusy i tramwaje, a także przedszkole, w którym teraz jesteśmy, należą do nas wszystkich.
Dlatego kiedy ktoś je niszczy, wszyscy tracimy.
– Proszę pani, a ja dostałam od babci taką książkę o Polsce z białym orłem na okładce – wtrąciła nagle
Julia.
– I tata mi ją czyta. Tam jest na przykład napisane, że najdłuższa rzeka Polski to Wisła. I że stolicą jest
Warszawa, i jeszcze było coś o Krakowie… i dużo innych informacji, ale jeszcze nie wszystko
pamiętam. I tata mówi, że tam są rzeczy, które każdy Polak powinien wiedzieć.
– Twój tata ma rację, warto poznawać własny kraj oraz jego historię i kulturę – przyznała nauczycielka.
– To coś, co każdy z was już teraz może zacząć robić. Zresztą częściowo robimy to razem tu, w
przedszkolu. I spójrzcie, co nam się udało stworzyć.
Wycięte przez dzieci proporczyki zostały przyklejone do mocnej złotej tasiemki i tworzyły piękny
biało–czerwony łańcuch. Nadszedł czas, by ozdobić nim ramy okienne. Pan Marek, przedszkolny
konserwator, przyniósł drabinę i pomógł w zamocowaniu dekoracji.
– No, no! Nieźle żeście się napracowali, mali patrioci! – rzekł z uznaniem, patrząc z góry na pięknie
przystrojoną salę.
– Widzicie, wywieszanie flagi w święta narodowe to dla innych znak, że ojczyzna jest dla was ważna –
skomentowała pani Marta.
– W ten sposób też można pokazać swój patriotyzm.
Pod koniec dnia dzieci mogły zabrać zrobione przez siebie chorągiewki do domów. Julek włożył swoją
do kubeczka i postawił ją na parapecie w dużym pokoju. W czasie zabawy co jakiś czas zerkał na nią z
dumą. A kiedy tata wrócił z pracy, chłopiec natychmiast pobiegł oznajmić mu z pewną siebie miną:
– Wiesz, tato, jeśli chcesz, możesz zostać patriotą, tak jak ja. To naprawdę nic trudnego.
2. Na koniec posłuchajcie zagadki:
Może kiedyś podróżować będziesz mógł po świecie,
Tyle jest ciekawych krajów do zwiedzenia przecież.
Ale jedno miejsce domem na zawsze zostanie,
Miejsce, gdzie się urodziłeś. Jak mówimy na nie? (ojczyzna)

Piosenka młodego patrioty ❤ Piosenki dla dzieci - Mała Ork…
Ork…

3. „Patriotyczny quiz” – wybieranie zachowań patriotycznych spośród innych. Zadaniem dzieci
jest wybrać te które wskazują na zachowania patrioty.
Przykłady zachowań:
– Znam symbole narodowe.
– Potrafi ę zaśpiewać hymn.
– Gdy słyszę hymn, tańczę.
– Wybieram towary produkowane w Polsce.
– Znam i zwiedzam zabytki w Polsce.
– Podczas świąt narodowych wywieszam flagę.
– Bawię się godłem i rysuję po nim.
– Kibicuję Polskim reprezentacjom sportowym.
– Uczę się o historii naszego kraju.
– Zawieszam szalik z napisem Polska i godłem bałwanowi zimą.
Piosenka ,,Polskie pyszności”

00:00

00:00

4. Z jakich produktów słynie Polska, poproście rodziców o pomoc.
Jeśli produkt jest typowo polski, dzieci robią obrót na palcach, jeśli uznają produkt za zagraniczny,
kucają.

5. Posłuchajcie piosenki o „Sławnych Polakach” .
Piosenka ,,Wielcy Polacy”

00:00

00:00

Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania: Co to
znaczy „Wielki Polak”? Czy takie określenie zależy od wzrostu? Kogo można nazwać wielkim Polakiem?
(Sławni Polacy w piosence:Jan Paweł II,Adam Mickiewicz,Fryderyk Chopin).
Od dzisiaj zaczynamy pracę w książkach czterolatka i pięciolatka.
Księga emocji – czterolatek , historyjka obrazkowa 2-3 maj (obejrzyjcie i opowiedzcie)
Pięciolatek karty 4 – strona 10a/b strona 11a/b.
Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Podróżujemy po Polsce.
5 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

1. Obejrzyjcie mapę i posłuchajcie piosenki, ona wprowadzi nas w dzisiejszy temat.

00:00

00:00

2.Dzisiaj będziemy podróżować po Polsce i poznamy kilka ważnych miast. Mam nadzieję, że
pamiętacie legendy , które poznawaliśmy w przedszkolu.

ZAKOPANE

00:00

00:00

KRAKÓW

00:00

00:00

Kraków był drugą stolicą Polski.
Czy pamiętacie legendę o ………..

WARSZAWA
STOLICA POLSKI

00:00

00:00

Biały Dom – dom w którym mieszka Prezydent Polski.
zabytki Warszawy –pomnik Syrenki.
Pałac Kultury i Nauki,
Łazienki Królewskie,
– posłuchajcie teraz wiersza Juliana Tuwima ,,Warszawa.” A dowiecie się jak bardzo zmieniła się
Warszawa, wtedy kiedy była małą wioską.
Jaka wielka jest Warszawa!
Ile domów, ile ludzi!
Ile dumy i radości
W sercach nam stolica budzi!
Ile ulic, szkół, ogrodów,
Placów, sklepów, ruchu, gwaru,
Kin, teatrów, samochodów
I spacerów i obszaru!
Aż się stara Wisła cieszy,
Że stolica tak urosła,
Bo pamięta ją maleńką,
A dziś taka jest dorosła.
Czy pamiętacie legendę o …………..

Spróbujcie ją opowiedzieć, możecie też narysować obrazek.

POZNAŃ

00:00

00:00

Poznań słynie z legendy o poznańskich koziołkach.

TORUŃ

00:00

00:00

Czy pamiętacie legendę o ………..

GNIEZNO
Gniezno było pierwszą stolicą Polski.

Czy pamiętacie legendę o ………

– wczoraj poznaliście legendę o Lechu, Czechu i Rusie

TRÓJMIASTO
GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA

00:00

00:00

Czy pamiętacie legendę o …….

NA ZAKOŃCZENIE NASZEJ PODRÓŻY PO POLSCE OBEJRZYJCIE FILM PT: ,,JESTEM POLAKIEM”.

Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem

PRACA PLASTYCZNA – SMOK WAWELSKI

Dzisiaj proponujemy wam kochani wykonanie smoka. Każdy z was wie jak wygląda smok. Pokazujemy
wam z czego można wykonać swoją pracę. Proszę sobie obejrzeć, przygotować potrzebne materiały i
do dzieła.

Jeśli lubicie rysować to narysujcie swojego smoka. Prace prosimy o nadsyłanie na adres grupowy
muminkip.31@gmail.com – ciekawe jesteśmy co za stworki wam wyjdą.
PRACA KULINARNA

A może macie ochotę upiec z rodzicem toruński pierniki, proponujemy przepis na pierniczki bardzo
smaczne i proste ,ale jakie dobre bo toruńskie
SKŁADNIKI

2 szklanki mąki tortowej (ale gdy ciasto będzie się kleiło do ręki to jeszcze podsypujemy )
¾ szklanki cukru
1 kostka miękkiego masła
1 jajko
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka przyprawy do piernika
2 łyżki płynnego miodu
+++++++++++++++++++++++++
Wszystkie składniki łączymy ze sobą i ugniatamy. Po dokładnym wyrobieniu wałkujemy ciasto na
grubość ok. 0,5 cm i przy pomocy foremek robimy pierniczki.
+++++++++++++++++++++++++
Formę wykładamy papierem do pieczenia, układamy na nim ciasteczka w odległości od siebie,
pieczemy w piekarniku w temperaturze 180 stopni Celcjusza – 15-20 minut.
+++++++++++++++++++++++++
Po upieczeniu czekamy aż wystygną i ozdabiamy wg swojego pomysłu lub oblewamy roztopioną
czekoladą – pychotka.
Smacznego
Jeśli chcecie podzielić się z nami waszą pomysłowością to zachęcamy was o przesłanie swoich zdjęć
pierniczków na adres muminkip.31@gmail.com.
Życzymy udanej zabawy pani Wioleta i pani Zosia.

Gimnastyka buzi i języka
5 Maj 2020

Udanej zabawy

Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy

p.Katarzyna

Polskie symbole narodowe.
4 Maj 2020

Muminki p.Wioleta
1.Co to jest ? – POLSKA – to nasz kraj.

EDUMUZ- ZDALNE NAUCZANIE: Polska

2.Odszukaj taki sam wyraz:
ROLSKA,

POŁSKA,

POLZKA,

POLSZKA,

POLSKA

BOLSKA.

3.Czy umieć nazwać te symbole, dlaczego mówimy o nich jednocześnie?

To są symbole narodowe, każdy kraj posiada swoje godło, flagę i hymn.
4. Czy pamiętacie ten wiersz,, Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy – poproście
rodzica, aby czytał pytania a wy odpowiadajcie.

5.Obejrzyjcie teraz film pt: ,,Symbole narodowe”.

Polskie Symbole Narodowe

6 „Narodowy quiz”– zabawa dydaktyczna sprawdzająca wiedzę dzieci na temat symboli
narodowych.
Dzieci określają czy zdanie czytane przez rodzica jest prawdziwe, czy fałszywe.
Zdania:
–– Moją ojczyzną jest Polska.
–– Godłem Polski jest orzeł w koronie.
–– Ojczyzna to miasto.
–– Godło to biało–czerwony materiał.

–– Flaga Polski składa się z dwóch kolorów: czerwonego u góry, białego na dole.
–– Polska to nasza stolica.

7. Czy wiecie, kto to jest patriota, posłuchajcie piosenki ,,Mały patriota”.

Piosenka młodego patrioty ❤ Piosenki dla dzieci - Mała Ork…
Ork…

8. Na zakończenie obejrzyjcie bajkę ,,Gniazdo orła białego” – możecie do niego narysować obrazek
i wysłać do nas jego zdjęcie.

Gniazdo białego orła - Baśnie Polskie (czyta Paweł Wódczy…
Wódczy…

9. Przygotowaliśmy dzisiaj dla was pracę do wykonania.
PRACA PLASTYCZNA „GODŁO POLSKI „ ORIGAMI Z KÓŁEK
Potrzebne materiały:
1.Czerwona kartka z papieru technicznego (tło )
2. Nożyczki, klej, czarny pisak (narysowanie oka )
3. Kawałek żółtego lub złotego papieru (dziób, korona, pazurki)
4. Białe dwie kartki .

Pracę rozpoczynamy od :
1. wycięcia z czerwonej kartki tła naszego godła
2. z białych kartek wycinamy 3 koła największe: na skrzydła i brzuch
18 mniejszych na piórka, głowę, szyję, nogi ,ogon
3.z kartki żółtej wycinamy 6 kółek najmniejszych na koronę, dziób i pazurki
4. Teraz składamy każde kółeczko na pół i układamy wg podanego wyżej wzoru, orła na czerwonym
tle . Kiedy ułożycie orła wówczas przyklejcie wszystkie elementy.
Wasze prace przysyłajcie na adres
Życzymy miłej zabawy.

muminkip.31@gmail.com

Flaga Polski – symbol narodowy.
1 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

1 maja – Międzynarodowe
Święto Pracy.
2 maja – Dzień Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej.
Święto Orła Białego.

3 maja – Święto
Konstytucji 3 maja.
Nasze Muminki.
30 kwiecień 2020

Muminki

p.Wioleta

Witaj Marzenko. Brawo, udało Ci się zrobić papier. Cieszymy się,
że podzieliłaś się tym z nami.

„Witamy!
Udało się!
Mamy własnoręcznie wykonany papier!
Brokat, herbata owocowa i kakao
Pozdrawiamy :*”

Gdzie mieszkają książki?
30 kwiecień 2020

Muminki

p.Wioleta

00:00

1.Zgadnijcie gdzie mieszkają książki?
Sklep, w którym sprzedawczyni na ladzie kładzie,
Coś co jest smutne albo zabawne,
Coś co jest w twardy karton oprawne,
Coś co barwami oko cieszy,
Czegoś nauczy albo rozśmieszy.

00:00

Oto zagadka książkowa!
Dziesięć liter ma to słowo,
a na końcu jest w nim „teka”.
Książka tam na Ciebie czeka,
coraz inna, coraz nowa.
Kto na półkach książek ma bez liku
i dba o książki oraz czytelników??
(bibliotekarz)

Choć nie ma zamka ani kluczyka
otwierasz ją i zamykasz.
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,
wierszyków, bajek i opowieści?(książka)

Książki mogą mieszkać w księgarni, w bibliotece albo u każdego z nas w domu na półeczce z
książkami.
2.Posłuchajcie teraz piosenki, która opowiada ………o czym?

00:00

00:00

Księgarnia – jest to sklep, który zajmuje się detaliczną, a czasami hurtową sprzedażą książek,
czasopism, map, czy przewodników.

00:00

00:00

Biblioteka –jest to taka instytucja, która gromadzi, przechowuje i wypożycza różnego rodzaju książki.
W bibliotece jest też przeważnie czytelnia w której można bardzo miło spędzić czas, czytając książki,
grając w gry planszowe, czy biorąc udział w spotkanych kulturalnych.

3. Ciekawe fakty o książkach.
Książki fascynują ludzi od stuleci nie tylko z powodu ich ciekawej treści. Wokół literatury istnieje
ogromny świat autorów, wydawców, tłumaczy i dotyczących ich ciekawych historii oraz anegdot. Oto
porcja interesujących faktów o książkach, o których nie miałeś pojęcia
Czy wiecie ile stron ma najgrubsza książka świata i jak się nazywa ?
To najgrubsze dzieło liczy sobie 4032 strony, waży około 8 kilogramów i ma 322 mm grubości.
Książka – kryminał, w której zgromadzono wszystkie przygody Panny Marple, postaci stworzonej przez
Agathę Christie, zostało wpisane do księgi Guinnessa. Powstało tylko 500 kopii rekordowej książki.

Fizyk z Nowosybirska, Władimir Aniskin, stworzył nową najmniejszą książkę na świecie.
Kartki książki mają wymiary 0,07 mm x 0,09 mm.

Najdroższą książką na świecie jest Kodeks Leicester Leonarda da Vinci. Jej cena przekracza
30 mln dolarów.
Najdroższa polska książka to drugie wydanie O obrotach sfer niebieskich – kosztowało 103
tysiące złotych.
Największa książka świata powstała w Denver w Stanach Zjednoczonych. Jej wymiary to 2,74
x 3,07 m i waży 252,6 kilograma.
Książka sprzedana w największej liczbie egzemplarzy to Biblia. Ponad 2 miliardy i 500
milionów sztuk.
Największa przebyta odległość z książką na głowie.
Rekordzistą jest Ashrita Furman z USA, który 29 stycznia 2009 roku przeszedł z książką na
głowie 32,18 kilometra (20 mil). Cały spacer zajął mu 5 godzin, 9 minut i 58 sekund
Największa indyjska książka ma ponad 7,5 metra wysokości,ponad 5 metrów szerokości.

Rekord czytania bez przerwy w Polsce padł w Cieszynie!28 września 2014 roku. Uczestnicy
czytali bez przerwy przez siedem dni i nocy – od 21 do 28 września. Dało to w sumie 168
godzin.
4.Dzisiaj przygotowaliśmy dla was zadania matematyczne.
W BIBLIOTECE – ZABAWY MATEMATYCZNE

Jesteśmy w bibliotece a tam czeka nas zadanie matematyczne, będziemy przeliczali i posługiwali się
liczebnikami porządkowymi –uważnie posłuchajcie;
* przelicz, ile jest półek z książkami (liczymy od dołu) –pierwsza, druga, itd
* wskaż półkę, która znajduje się najwyżej a która najniżej,
* policz książki na pólkach, na której półce jest najmniej książek,
* na której półce jest najwięcej książek,
* na trzeciej półce –wskaż szóstą książkę licząc od prawej strony i szóstą książkę licząc od lewej
strony, co zauważyliście,
*przelicz ile książek jest na drugiej półce –czym różni się czwarta książka od pozostałych na tej półce,
*na pierwszej półce policz ile jest książek niskich a ile wysokich, których książek jest więcej,
*jeśli na drugą półkę dostawimy jeszcze 3 książki, to ile książek będzie razem na półce drugiej,
5. Liczcie książki i rysujcie kropki albo piszczcie cyfry jak potraficie.
książki przeliczanie
6. Dzisiaj mamy dla was zakładka do wykonania.
Zakładka
Życzymy miłej zabawy Pani Wioleta i pani Zosia.

Nasze Muminki.
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Witamy Cię Lenko. Cieszymy się, że prezentujesz nam swoją
ulubioną książeczkę.

„Witamy Panią Zosię i Panią Wiole Lenka pozdrawia i tęskni
:* życzymy dużo zdrowia i cierpliwości :* Damy Radę :* ”
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1.Obejrzyjcie historyjkę – Jak powstaje papier?
– W lesie drwale ścinają drzewa.

– Pnie przewożone do tartaków, gdzie cięte są na deski.

– Deski przewożone są do papierni (fabryki papieru), gdzie szatkuje się je na drobne kawałki.

– W kotłach wióry są gotowane i mieszane. Powstaje z nich papka. Na olbrzymich sitach odsącza się ją
z wody.

– Na koniec walce prasują cienką wstęgę i wysuszają ją. Tak powstały papier zwijany jest w olbrzymie
bele.

2. Nie zawsze pisano na papierze, dawniej ludzie wykorzystywali do celu inne przedmioty.

3. Obejrzyjcie teraz, w jaki sposób możecie zrobić papier sami w domu.

Papier czerpany

Papier czerpany jest super! Przydaje się nie tylko do robienia
bożonarodzeniowych kartek i oznaczania słoików z przetworami. Może
być cieniutki albo gruby. Można też z niego zrobić lampion, stojak na
długopisy i mnóstwo innych rzeczy.
Ale przede wszystkim, można go całkiem łatwo zrobić w domu. Na
dodatek, jest duża szansa, że macie już prawie wszystkie potrzebne
materiały. Papier czerpany robi się z pulpy, Pokażę wam jak zrobić
papier z makulatury, co jest naprawdę łatwe.
PAPIER CZERPANY Z MAKULATURY
Potrzebujecie:
Do zrobienia pulpy: – Pocięte na kawałki stare papiery. Muszą być jak
najbardziej papierowe, czyli bez lakieru i bez wosku. Im mniej druku,
tym lepiej. Dobrze sprawdzają się stare codzienne gazety, nieważne
dokumenty albo pisma. Podrzyjcie na małe kawałki, będzie potem
łatwiej zamienić je w pulpę. Przydałyby się co najmniej 2 szklanki
takich podartych papierków;
– miskę lub wodoszczelny pojemnik;
– wodę;
– mikser
– mąka ziemniaczana;
– kolorowe papiery, brokat, , inne drobiazgi do eksperymentowania.
– ramka na zdjęcia. najlepiej drewniana. „kształt dowolny, ale
pamiętajcie, że będzie to kształt arkusza waszego papieru;
– Kawałek drobnej siateczki, lub bardzo luźno tkanego materiału To
może być też gaza, organza, stara firanka lub moskitiera).
– pinezki;
– kuweta/miska/forma na ciasta – coś, do czego można wlać wodę i co
pomieści waszą ramkę na zdjęcia;
– mięciutkie szmatki – moim zdaniem najlepsza jest flanela. Może to
być stara flanelowa koszula,. Będziecie potrzebować kilka takich
szmatek, wszystkie powinny być ciupkę większe od waszej ramki.
– gąbka lub gąbkowa ściereczka;

– stara ścierka kuchenna lub ręcznik;
– żelazko
TERAZ DO PRACY
Zaczynamy od namoczenia papieru.- Wsypcie papier do miski i zalejcie
wodą tak, żeby cały się schował. Odstawcie na minimum godzinę.

W tym czasie przygotujcie sobie narzędzie do pracy – czerpak.
Wypatroszcie ramkę na zdjęcia z szybki i tylnej deseczki tak, żeby
została sama drewniana ramka. Teraz będzie trzeba napiąć siateczkę
na ramkę przypinając ją pinezkami. Potem zagięłam materiał, owijając
nim jeden z brzegów i przymocowałam pinezkami. Powtórzcie to z
każdej strony pilnując, żeby siateczka była mocno napięta.

Papier namoczony? Minęła już godzina (lub więcej)?
No to trzeba go rozdrobnić. Można go zmiażdżyć ręcznie w makutrze
lub moździerzu ucierają papier na papkę,. Szczęściarze, którzy mają
mikser do dyspozycji, wrzucają do niego papier. Zwróćcie uwagę, żeby
nie wypełnić więcej niż jedną trzecią pojemnika – nie chcemy niczego
zatkać, zepsuć, ani wylać. Dolejcie wody, można jej dolać dużo –łatwiej
się wszystko rozdrobni..

Ustawcie pokrętło najpierw na najniższe obroty i bardzo powoli je
zwiększajcie, aż dojdziecie do maksimum. – miksowanie zajęło jakieś
półtorej minuty, ale to zależy od miksera. Chodzi o to, żeby powstała
mięciutka i w miarę jednolita masa.

Pulpa gotowa!
Teraz możecie dodać do niej różne rzeczy, którymi chcielibyście
ozdobić swój papier. Może to być np. brokat, herbata albo odrobinki
kolorowego papieru – eksperymentujcie! Pamiętajcie, żeby dobrze
wymieszać. Do każdego arkusza możecie dodać inne dodatki. Jeśli
chcecie pisać po swoim papierze piórem lub flamastrami, dodajcie do
pulpy trochę mąki ziemniaczanej. Przygotujcie sobie miejsce do pracy
(takie, które można zachlapać. Może kuchnia, może łazienka…?). Do
kuwety/formy na ciasto wlejcie wodę. Mniej więcej do ¾ wysokości.
Obok rozłóżcie ręcznik, a przy nim flanelowe szmatki i gąbkę.
Teraz czas na czerpanie papieru.
Do wody w kuwecie włóż przygotowaną ramkę-czerpak, a potem
powolutku wlej do niego trochę pulpy. Od tego, ile pulpy wlejesz zależy
grubość papieru. Nie ma na to jednego, uniwersalnego przepisu,
popróbuj i sprawdź co ci się najbardziej podoba. Wlane? Dobra, to teraz
poruszaj ramką na boki i góra-dół, zanurz ją głębiej. Chodzi o to, żeby
papier równo się ułożył. Czas na najlepsze, zdecydowanym ruchem
wyciągnij ramkę z wody trzymając ją cały czas w poziomie. Spokojnie
daj wodzie obciec. Po raz pierwszy widzisz swoją nową kartkę papieru!
Teraz trzeba ją odsączyć.

Kiedy woda przestanie kapać połóż ramkę-czerpak na ręczniku obok
kuwety. Weź małą ściereczkę (najlepiej flanelową) i połóż na

papierowej masie. Całość mocno przyciskaj gąbką, żeby odsączyć
wodę. Przyciskaj i przyciskaj, raz za razem, cierpliwie. Pamiętaj o
brzegach ramki. Możesz też podnieść ręcznik i go wykręcić, kiedy
stanie się zbyt mokry.

Jeśli uznasz, że już dość odwróć ramkę do góry nogami, delikatnie
popukaj w siateczkę i sprawdź czy twoja kartka papieru odchodzi od
niej. Jeśli nie – prawdopodobnie trzeba jeszcze poodsączać. Jeśli tak –
super, delikatnie połóż materiał z kartką z boku.

Prasowanie. Ten etap możesz ominąć. Na desce do prasowania ułóż
ściereczkę, na niej swoją flanelę z papierem, a na tym jeszcze jedną
flanelę. Ustaw żelazko na średnio ciepłe i przeprasuj swoją kartkę.
Dzięki temu szybciej wyschnie. Kiedy już masz wszystkie kartki
gotowe, połóż je w suchym miejscu do wyschnięcia. Gdy już będą
prawie suche, połóż je jedna na drugiej i przełóż delikatnie
ściereczkami. Na samej górze dodaj jeszcze jedną ściereczkę. Przyciśnij
czymś ciężkim i płaskim – najlepiej książkami. Dzięki temu zabiegowi
powinno ci się udać uniknąć falowania papieru. Następnego dnia
sprawdź czy twój papier jest już suchy. Suchy? Brawo! Trzymasz w ręku
własnoręcznie zrobioną kartkę czerpanego papieru.

Przez pierwsze dni papier przechowuj między suchymi ściereczkami
pod jakąś ciężką książką – może się wydawać suchy, ale jeśli go
położycie po prostu na biurku zacznie się falować.
Kochane dzieci, czekamy na Wasze prace na naszym adresie muminkip.31@gmail.com .Mogą
to być zdjęcia waszych własnoręcznie wykonanych książeczek, albo zdjęcia książek, które często
czytacie w domu. Pani Wioleta i pani Zosia.

