
Sposoby na nudę na poniedziałek, 06.04.2020 r. 

Witajcie dzieci! 

Święta tuż, tuż, więc nasze propozycje związane są z tematem Wielkanocy. 

 

Opracowała: Magdalena Bajsicka 

,,Poznajemy różne tradycje wielkanocne’’ 

 

Drogie Dzieci, 

Okres Świąt Wielkanocnych obfituje w wiele tradycji i sposobów celebrowania ich.  

Zapewne Wasi Rodzice znają je i chętnie Wam o tym opowiedzą.  

W Polsce różnie się podchodzi  do tematu świętowania i przygotowań do Świąt 

Wielkanocnych. 

Poniżej podaję kilka wybranych przeze mnie linków do interesujących stron, gdzie możecie 

się na ten temat wiele dowiedzieć: 

https://youtu.be/SIyg486T0CY 

https://youtu.be/DgjNcFKnY7U 

https://youtu.be/hWVwbiJw2g8 

https://youtu.be/8dYCFjduB_8 

https://youtu.be/cMTxGjhNNAs 

https://youtu.be/phRbtlpj5v0 

https://youtu.be/SIyg486T0CY
https://youtu.be/DgjNcFKnY7U
https://youtu.be/hWVwbiJw2g8
https://youtu.be/8dYCFjduB_8
https://youtu.be/cMTxGjhNNAs
https://youtu.be/phRbtlpj5v0


T: Zadania na spostrzegawczość             opracowała: Izabela Kozikowska    

Dzisiaj proponuję Wam, abyście poćwiczyli swoją spostrzegawczość. 

Zapraszam do zabawy  

 

1. Znajdź 6 różnic 

 

 

2. Pomóż króliczkowi dostać się do świątecznych pisanek 

           

                                                

                                             

 



Opracowała: Aneta Isajuk 

Temat: Koszyczek wielkanocny – origami płaskie z koła. 

 

Koszyczek wielkanocny 

Do przygotowania koszyczka wielkanocnego potrzebne będą: nożyczki, cyrkiel, 

klej do papieru, arkusze papieru kolorowego (zielony ciemny i jasny, żółty, 

czarny, czerwony, brązowy). 

 

Przygotowujemy 16 kółek: 

6 zielonych: 4 o średnicy 47 mm, 2 o średnicy 30mm 

3 żółte: 2o średnicy 30 mm, 1 o średnicy 47 mm 

1 brązowe o średnicy 120 mm 

3 czerwone: 2 o średnicy 47 mm, 1 o średnicy 30 mm 

2 pomarańczowe o średnicy 47 mm 

1 czarne o średnicy 0,5 mm 

 

Tym razem wykonamy obrazek, w którym będą aż cztery elementy: palma 

wielkanocna, kurczaczek, koszyczek i jajko. Najprostszym elementem tej 

składanki jest koszyczek. Koszyczek jest tym elementem, w którym 

wykonujemy dwa zgięcia (najpierw zginamy na pół, a następnie zgięte koło 

zginamy wzdłuż cięciwy). Następnie przyklejamy palmę wielkanocną ( zgięte 

koła na pół wkładamy jedno w drugie). Czerwone kwiaty palmy wykonujemy, 

wsuwając zgięte czerwone koła w zielone liście. Kurczak wykonany jest z 

pełnego żółtego koła, podobnie głowa. Pod koło stanowiące głowę wsuwamy 

zgięte na pół najmniejsze czerwone kółko, będzie dziobkiem kurczaka. Z 

żółtego zgiętego na pół kółka formujemy skrzydełko. Jeszcze tylko czarne 

oczko. Na końcu przyklejamy jajko, ostatni element, dwa pomarańczowe koła 

zgięte na pół, jedno lekko zakładamy za drugie. Wielkanocny obrazek gotowy. 

WESOŁYCH ŚWIĄT ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Anna Pleskowicz 



T: Wielkanocna ozdoba – praca plastyczna.                        Opracowała: Anna Pleskowicz 

Dzisiaj proponuję Wam wykonanie ozdoby wielkanocnej, którą możecie zawiesić np. na 

oknie albo na ścianie w swoim pokoju. Do wykonania tej pracy potrzebne Wam będą: 

 blok techniczny A4 

 kredki albo mazaki 

 czarny cienkopis 

 bibuła  

 klej 

 trzy kawałki wstążki lub kolorowego sznurka (2x10cm, 1x20cm) 

 taśma klejąca 

 dziurkacz 

Instrukcja: 

1) Proszę wyciąć z kartki  bloku technicznego jedno duże jajko. 

 

2) Następnie rysujemy na jajku dowolny motyw wielkanocny. Ja narysowałam kurczaka. 

 
3) Kolorujemy obrazek. 

 



        

 

 

4) Wycinamy z bloku trzy małe jajka. 

 

         

 

 



5) Kolorujemy lub ozdabiamy jajka według własnego pomysłu. Ja powyklejałam jajka 

kulkami z bibuły. 

 
6) Kiedy wszystkie jajka będą skończone, robimy dziurkaczem trzy dziurki na dole w 

dużym jajku, przez które przeciągamy tasiemkę i umocowane na niej jajka za pomocą 

taśmy klejącej. Na górze jajka  z tyłu też mocujemy tasiemkę za pomocą taśmy 

klejącej, żeby móc zawiesić na ścianie.  

 

 

 

 

Mam nadzieję, że praca Wam się spodobała i już świątecznie jest w Waszych pokojach   



Opracowała: Magdalena Syguła – Iwaniuk 

Temat: Ażurowe jajko. 

Drogie dzieci!  

Dzisiaj proponuję wykonanie jajka, które będzie miało wzory utworzone z otworów  

o różnych kształtach.  

Potrzebne materiały:  

- blok rysunkowy kolorowy  

- ołówek  

- klej  

- nożyce  

Wykonanie: 

Na kolorowej kartce narysujcie jajko dowolnej wielkości, wytnijcie je, następnie złóżcie na 

pół i jeszcze raz na pół, czyli na cztery części, wytnijcie otwory o różnych kształtach, 

rozłóżcie i wygładźcie jajko i gotowe! 

 

 

 

 

 



 

Opracowała: Edyta Karwowska 

 

Bajeczka logopedyczna: „JĘZYCZEK WĘDROWNICZEK”  

 

Języczek wybrał się na spacer po buzi, by sprawdzić, co się w niej dzieje. Popatrzył w prawo 

(język dotyka prawego kącika ust). Potem oblizał górną wargę, dolną wargę (język oblizuje 

wargi). Zaciekawiły go zęby, próbował dotknąć każdego, policzyć (czubek języka dotyka po 

kolei zębów górnych, potem dolnych). Z trudem wychodziło mu to, gdy był gruby, ale gdy 

ułożył z niego szpic wszystkie zęby zostały policzone. Następnie języczek uniósł się do góry i 

przesuwał wzdłuż podniebienia od górnych zębów aż do gardła, by sprawdzić, czy jest 

zdrowe. Gdy wszystko zostało sprawdzone języczek wrócił do przodu ust i pokiwał nam na 

pożegnanie (język kilkakrotnie przesuwa się od jednego do drugiego kącika warg, buzia 

uśmiechnięta). 

 

Literatura: A. Tońska-Mrowiec: Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

06.04.2020 

Temat: 

Gry planszowe własnego pomysłu. Wielkanocny kurczak na szaszłykowym 
patyku. 
 
Wykonanie gry planszowej: 

 Na dużej kartce technicznej (jeżeli nie mamy, sklejamy dwie mniejsze) 
rysujemy serpentynę, start i meta – wzór poniżej.  

 Dzielimy ją na małe pola, po których będziemy się poruszać.  

 Na niektórych polach zaznaczamy  kółka/trójkąty/kwadraty a w nich liczbę od 
1-10. Jeżeli w czasie naszej wędrówki zatrzymamy się na tych polach 
wykonujemy jakieś zadanie np. skłony w ilości wskazanej liczbą na polu. 
Zadania podaje osoba, która w danym czasie prowadzi.  

 Wygrywa uczestnik, który pokona trasę jako pierwszy. 

 Jeżeli w czasie przejścia na naszej drodze stoi pionek, wtedy go zbijamy i 
musi on wrócić na start. 

 Jeżeli na kostce wylosujemy 6 lub 1 mamy dodatkowy rzut. 

 Całą planszę dekorujemy.  

 Będą potrzebne pionki – mogą nimi być nakrętki od butelek różnego koloru 
oraz kostka do gry. 

To jest tylko propozycja, dzieci są bardzo kreatywne i same potrafią wymyślić grę.  
 

 
 

Opracowanie własne: Małgorzata Owczarczyk 



Wielkanocny kurczak na szaszłykowym patyku. 
Materiały: 

 Żółta kartka techniczna 

 Czerwona kartka techniczna 

 Klej 

 Patyk szaszłykowy 

(jeżeli nie mamy kolorowego papieru, dziecko wykonuje wszystkie elementy na białej 

Karce a następnie wszystkie elementy koloruje) 

Wycinamy dziecku szablon (podany niżej) 

Dziecko odrysowuje po dwa jajka – kadłub kurczaka, skrzydła, nóżki oraz dziób i grzebień . 

wszystkie elementy wycina. Na jednym jajku – kadłubie przykleja nóżki, grzebień – tak by 

one wychodziły na zewnątrz oraz patyk szaszłykowy. Smaruje całość i nakleja drugie jajko- 

kadłub.  Na wierzchu dokleja dziób, oczy i skrzydła. Tak powstały kurczak będzie piękną 

ozdobą w doniczce z kwiatami lub wcześniej posianym zbożem. 

 

Opracowanie własne:  Anna Szoda 

 

 

 

 

 

 

 


