
Sposoby na  nudę na czwartek, 02.04.2020 r. 

 

Opracowała: Magdalena Bajsicka 

,,Lwie safari – praca papieroplastyczna’’: 

 

Niezbędne materiały do pracy: 

- białe papierowe talerzyki, 

- kredki (zwłaszcza w kolorze pomarańczowym lub brązowym), 

- mazaki, 

- nacięte paski z papieru w kolorze pomarańczowym i brązowym, 

- nożyce, 

- klej, 

- kreatywne oczy, 

 

   Instrukcja: 

1. Przygotowanie stanowiska pracy. 

2. Zamalowanie całej powierzchni talerzyka kredką. 



3. Narysowanie za pomocą mazaka oczu/ nosa/ ust lwa. 

4. Nacięcie za pomocą nożyc pasków z papieru (dwa kolory). 

5. Nasmarowanie za pomocą kleju końcówek pasków o połączenie ich ze sobą. 

6. Przyklejenie wokół talerzyka pasków według koloru: brązowy, pomarańczowy. 

7. Umocowanie kreatywnych oczu w odpowiednich miejscach na twarzy lwa. 

8. Wyeksponowanie lwa w wybranym miejscu w domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Edyta Karwowska 

CZWARTEK 2 IV 2020r. 

https://youtu.be/2hEtWuWQiso   - Żabka origami - 

 

Stanisław Jachowicz 

Obchodź się łagodnie ze zwierzętami 

Zwierzątkom dokuczać to bardzo zła wada. 

I piesek ma czucie, choć o tym nie gada. 

Kto z pieskiem się drażni, ciągnie go za uszko, 

To bardzo niedobre musi mieć serduszko. 

https://youtu.be/2hEtWuWQiso


T: Rozwiązujemy krzyżówkę.                  Opracowała: Izabela Kozikowska 
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PYTANIA DO KRZYŻÓWKI: 

1. Gotujesz w nim wodę na herbatę 

2. Pracują w ulu 

3. Szukał ich Hilary 

4. Urodzinowy ze świeczkami 

5. Wskazuje czas 

6. Czarownica Baba …. 

7. Żona taty 

8. Piszesz w nim literki 

9. Doniczkowy kwiatek z kolcami 

10.  Najwierniejszy przyjaciel człowieka 

11.  Dla bezdomnych zwierząt 

12.   Szarak 

13.  Inaczej kokarda 

14.  Ogłasza koniec lekcji 

15.  Jesienią spadają z drzew 

Rozwiązanie krzyżówki: Czytajmy książki 



Opracowała: Magdalena Syguła – Iwaniuk 

Temat:  Ażurowy motyl – praca plastyczna. 

Drogie dzieci! 

Dzisiaj zachęcam Was do wykonania motyla, który będzie miał ażurowe skrzydła, czyli 

skrzydła, które będą miały wzór utworzony z otworów o różnych kształtach. 

Potrzebne materiały: 

- blok rysunkowy kolorowy 

- ołówek 

- klej 

- nożyce 

 

Wykonanie: 

Na kolorowym papierze rysujemy elementy motyla, czyli głowę z czułkami, tułów i odwłok 

jako jedną część, 2 duże trójkąty i 2 mniejsze i wycinamy narysowane elementy. 

 

 



Następnie oba duże trójkąty składamy na pół i wycinamy w nich otwory o różnych kształtach. 

Tak samo postępujemy z dwoma mniejszymi trójkątami. Kiedy wzory są gotowe, rozkładamy 

trójkąty i wygładzamy. Całość składamy tak jak na poniższym zdjęciu, sklejamy ze sobą 

wszystkie elementy i motyl jest już gotowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowała: Aneta Isajuk 

Temat: Krokus – origami płaskie z koła. 

Dzisiaj dalej będziemy rozbudzać dziecięcą wyobraźnię i sprawność manualną. 

KROKUS 

Do przygotowania krokusa potrzebne będą: nożyczki, cyrkiel, linijka, klej do 

papieru, arkusze papieru kolorowego (zielony, biały lub żółty ewentualnie 

fioletowy, niebieska kartka A5 jako tło). 

 

Przygotowujemy 14 kółek: 

4 zielone: 1 o średnicy 60 mm, 2 o średnicy 45 mm, 1 o średnicy 40 mm 

10 białych (żółte lub fioletowe): 6 o średnicy 45 mm, 3 o średnicy 40 mm, 1 o 

średnicy 80 mm 

Przygotowujemy 3 prostokąty: 

2 o wymiarach 110 mm x 0,5mm  

1 o wymiarach 90 mm x 0,5 mm  

 

1. Przygotowanie kół i prostokątów – wycięcie. 

2. Składamy wszystkie koła na pół. 

3. Najpierw przyklejamy łodygi krokusa (zielone prostokąty). 

4. Następnie niewielką ilością kleju przyklejamy zielone koło( 60 mm) – 

trawa i białe koło(80 mm)śnieg , na samym dole kartki. 

5. Niewielką ilością kleju przechodzimy do przyklejenia kolejnych 

elementów krokusa – pąków. 

 

Miłego spotkania z magią papierowych kół. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowała: Anna Pleskowicz 

Temat: Znajdź drogę – karta pracy. 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

 

02.04.2020 

Temat: 

Zawody w układanie puzzli własnoręcznie wykonanych. Dekoracyjne zawieszki 
w kształcie wielkanocnych pisanek. 
 
Wykonanie puzzli. 
 
Do zabawy mogą włączyć się rodzice i rodzeństwo. 
Wykorzystujemy ilustracje ze starych gazet lub książek. Każdy ma inną ilustrację. Staramy 
się, aby pozostali nie widzieli naszą ilustrację. Przyklejamy ją na kartce technicznej po czym  
przecinamy w kilku miejscach ( możemy umówić się co do ilości przecięć, możemy też dla 
starszych przecięć zrobić więcej). Następnie odwracamy wzorem do blatu stołu i 
przekazujemy do ułożenia innej osobie. Wygrywa ten, kto ułoży najszybciej ( jeżeli jest 
więcej osób, możemy kontynuować grę, przekazując puzzle kolejnej osobie) 
 
Opracowanie własne:  

Małgorzata Owczarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dekoracyjne zawieszki w kształcie wielkanocnych pisanek 
 
Materiały: 

 stare kolorowe gazety, karty pocztowe itp. z motywem roślinnym  lub ciekawym 
wzorem 

 klej 

 grubsza nitka/sznurek/cienka wstążka 
 
Sposób wykonania:  
Robimy dziecku szablon jajka, różnej wielkości. 

Dziecko odwzorowuje kształt jajka na kartce (gazecie, karcie pocztowej itp.), jeżeli  wzorniki 

jajek są różnej wielkości musi odwzorować po dwa. 

Wycina obrysowane jajka. 

Smaruje klejem drugą stronę jajka, przykleja sznurek w formie zawieszki a następnie skleja z 

drugim jajkiem tej samej wielkości. Jeżeli dysponujemy piórkami  do środka przy zawieszce 

można je wsadzić. Może to być również kokardka. 

Tak wykonane pisanki można zaczepić na firance lub gałązkach wierzbowych 

przyniesionych ze spaceru do domu. 

 

 
Opracowanie własne:  

Anna Szoda 

 

 

 

 


