
Sposoby na nudę na wtorek, 07. 04. 2020 r.  

Witajcie dzieci! 

 

Opracowała: Magdalena Syguła – Iwaniuk 

Temat: Wielkanocna kolorowanka. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Opracowała: Anna Pleskowicz 

T: Wesołego Alleluja! – wyrazy z „rz” i „ż” - karta pracy. 

1. Pokoloruj odpowiednio: 

róża – ciemny zielony, żonkil – jasno zielony, tchórz – fioletowy, żuk – czerwony, rzeka -

pomarańczowy, chrzan – niebieski, wrzos - żółty 

 

2. Wypisz wyrazy z: 

                     „rz”                                                                              „ż” 

…………………………………… ………………………………… 

…………………………………… ………………………………… 

…………………………………… ………………………………… 

…………………………………… ………………………………… 



Opracowała: Aneta Isajuk 

Temat: Wielkanocna łamigłówka. 

Litery z nazw narysowanych obrazków są w poszczególnych rzędach tabelki. 

Wykreśl je z każdego rzędu, a pozostałe litery utworzą hasło. Litery z wyrazu 

„MOTYL” już wykreśliłam. POWODZENIA! 
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Z L I E K A B  

A C Z J Ą A N 

O J  A O K C J 

 

Źródło grafiki: https://pl.123rf.com/ 

 

https://pl.123rf.com/


Opracowała: Magdalena Bajsicka 

,,Pudełko na skarby - metodą decoupage na drewnie’’: 

 

Niezbędne materiały do pracy: 

- małe pudełko drewniane, 

- papier ścierny o niskiej granulacji, 

- farba akrylowa w dowolnym wybranym kolorze, 

- pędzel, 

- serwetka papierowa z motywem (tutaj motyw kwiatowy), 

- klej do drewna (np. wikol), 

- lakier, 

- fartuszek,  

- podkładka, np. szara gazeta, 

(* klej można zastąpić białkiem z kurzego jaja, zaś profesjonalny lakier lakierem do włosów) 

    



Instrukcja: 

1. Przygotowanie stanowiska pracy. 

2. Przygotowanie powierzchni, która będzie ozdabiana – przecieranie jej powierzchni 

papierem ściernym. 

3. Zamalowanie całej powierzchni pudełka farbą akrylową. 

4. Cierpliwe oczekiwanie na wyschniecie pudełka (przerwa na przekąskę  ). 

5. Wycięcie wzoru z papierowej serwetki. 

6. Przyklejenie wzoru do ozdabianej powierzchni za pomocą kleju (delikatnie, by go nie 

porwać lub nie uszkodzić). 

7. Cierpliwe oczekiwanie na wyschnięcie kleju (kolejna przerwa  ). 

8. Pokrycie ozdabianej powierzchni kilkoma warstwami lakieru. 

9. Pozostawienie pudełka do całkowitego wyschnięcie, najlepiej na całą noc. 

10. Nasze pudełko na skarby GOTOWE!  

      P S Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas wykonywania wytworu decoupage, najlepiej  

           pod opieką i nadzorem osoby dorosłej . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opracowała: Edyta Karwowska 

Bajeczka logopedyczna: „JĘZYK MALARZ”  

 

Nasz języczek zamienia się w malarza, który maluje cały swój dom. Dom malarza to nasza 

buzia. Na początku malarz maluje sufit (dzieci wybierają kolor): unosimy język do góry i 

przesuwamy kilkakrotnie wzdłuż podniebienia. Gdy sufit jest już pomalowany malarz 

zaczyna malowanie ścian (dzieci ponownie wybierają kolor): przesuwamy językiem z góry na 

dół wypychając najpierw jeden policzek (od wewnętrznej strony), a następnie w ten sam 

sposób drugi policzek. Nasz dom jest coraz ładniejszy, ale musimy jeszcze pomalować 

podłogę (dzieci konsekwentnie wybierają kolor), więc język – malarz maluje dolną część 

jamy ustnej, za dolnymi zębami. Na koniec język – malarz maluje cały dom (dzieci wybierają 

kolor): oblizujemy językiem górną i dolną wargę, przy szeroko otwartej buzi. Cały dom jest 

pięknie wymalowany, więc mamy powody do radości: buzia szeroko uśmiechnięta. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T: CIEKAWOSTKI O KOTACH                 opracowała: Izabela Kozikowska 

    Zapraszam Was dzisiaj do poczytania ciekawostek na temat naszych 

ulubionych pupili, czyli kotów. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś 

ciekawego o czym jeszcze nie wiedzieliście, jak również czegoś zabawnego, co 

wywoła uśmiech na Waszej twarzy  

 Koty domowe (a jest ich 500 milionów) śpią średnio od 13 do 14 godzin 

dziennie. 

 Najcięższy kot domowy w historii ważył 21 kilogramów. 

 18 października 1963 roku Felicette, znany również jako „Astrocat”  był 

pierwszym kotem który wyruszył w kosmos. 

 Koty płci żeńskiej są zazwyczaj praworęczne, natomiast samce 

leworęczne. 

 Serca kotów biją dwa razy szybciej niż u ludzi. Serce kota ma 110-140 

uderzeń na minutę. 

 Wszystkie koty mają unikalne odciski nosa. 

 Koty wydają ponad 100 różnych dźwięków, podczas gdy psy mogą 

wydawać około 10. 

 Koty nie są w stanie posmakować słodyczy. 

 Przeciętnie koty żyją od 12 do 15 lat. 

 Koty witają się nawzajem dotykając swoje nosy. 

 Koty używają długich ogonów, aby złapać równowagę, kiedy skaczą lub 

chodzą po wąskich półkach. 

 Kot może przeskoczyć około siedmiokrotnie wyższe przeszkody niż 

wynosi jego wzrost. 

 Język kota zawiera małe haczyki, które pomagają w myciu się  

i rozdrabianiu karmy. 

 Większość kotów ma niechęć do wody, ponieważ ich sierść nie izoluje ich 

wystarczająco dobrze. 

 Kot nie widzi nic bezpośrednio pod swoim nosem. 

  Koty chodzą jak wielbłądy i żyrafy: najpierw poruszają obiema prawymi 

łapami, a następnie obiema lewymi. Żadne inne zwierzęta nie chodzą  

w ten sposób. 

 
Źródło: https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-kotach/ 

 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-kotach/


Zajęcia świetlicowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

 

07.04.2020 

Temat: 

Pokonywanie toru przeszkód w domu według własnego pomysłu. Wielkanocny 
zajączek. 
 

Domowy tor przeszkód 
 

Domowy tor przeszkód, to świetna zabawa, która pozwala rozładować nadmiar 

energii jak również ćwiczy sprawność fizyczną. Dziecko może bawić się samo lub z 

rodzeństwem a nawet całą rodziną. 

Przydatne przedmioty , z których można zbudować pomysłowy tor przeszkód: 

 mur zrobiony z klocków 

 stos poduszek 

 tunel z dużego kartonowego pudła lub kilka krzeseł ustawionych jeden obok drugiego 

 gumka bieliźniana zaczepiona o nogi krzeseł w odpowiedniej wysokości nad podłogą, 

pod    którą można się czołgać lub z której można utworzyć slalom 

 hula – hop ( jeżeli jesteśmy w jego posiadaniu) 

 pufy, między którymi trzeba będzie się przecisnąć 

 koce, na których można wykonać przewroty lub pod którymi trzeba się przedostać 

 itp. 

To są tylko propozycje. Jednak wyobraźnia dziecka jest niesamowita. Pozwólmy im 

na wymyślenie takiego toru. Już samo jego budowanie przyniesie mu ogromną radość. 

 

Opracowanie własne:  

Małgorzata Owczarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wielkanocny zajączek 
 
Materiały: 

 rolki po papierze toaletowym lub papierowe kubeczki jednorazowe 

 brązowy grubszy papier 

 jeżeli mamy plastikowe oczka, jeżeli nie – wycinamy je z białego papieru w środku 
rysując źrenicę 

 nos z pompona lub utoczonej z waty lub papieru kulki 

 z białego papieru wycinamy dwa malutkie prostokąty, które będą zębami zajączka 

 klej 
Wykonanie: 

Wycinamy uszy królika i przyklejamy je od środka rolki lub kubeczka. 
Na rolce przyklejamy oczy, nos 
Dorysowujemy buzię w uśmiechu oraz przyklejamy zęby 

 
Opracowanie własne:  Anna Szoda 

 

 

 

 

 

 


