


Drodzy rodzice i dzieci…

Za oknami wiosna, może jeszcze nieco kapryśna, ale jednak. 

Niedługo także czas Świąt Wielkanocnych. Cieszmy się pomimo 

wszystko i myślmy pozytywnie. Mamy nadzieję, że nasze 

propozycje zajęć i zabaw z dziećmi pomogą Państwu choć na 

chwilę przenieść myśli na weselsze tory. 

Pozdrawiamy ciepło 



ZAJĄCZEK KROK PO KROKU KURCZAK KROK PO KROKU



ZAJĄC MALOWANY

 Na kubeczku z porcelany

mieszka zając malowany.

Kiedy tylko się poruszy

to w herbacie moczy uszy.

Mówię Wam, mówię Wam,

co ja z tym zającem mam.

 Siedzi zając na kubeczku,

lewą nogę moczy w mleczku.

Ale mleczko nie dla niego

on by wolał coś innego.

Mówię Wam, mówię Wam,

co ja z tym zającem mam.

 Wytarł zając mokre uszy,

zrobił cztery wielkie susy.

Usiadł w lesie na polanie

co ja teraz powiem mamie?

Co ja teraz powiem? Co? No co?

https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw&feature=youtu.be



Potrzebne będą:

 papierowe talerzyki

 ołówek

 linijka

 klej

 nożyczki

 kawałek białej tektury 

falistej

 4 spinacze

Koszyczek z talerzyka 

papierowego



Krok I – Rysowanie 
linii cięcia i 
zaginania
Na środku 
papierowego 
talerzyka narysuj 
kwadrat, a następnie 
przedłuż linie 
wychodzące z jego 
wierzchołków aż do 
krawędzi talerzyka –
tak jak na zdjęciu

Krok II –
Wycinanie 
talerzyka
Linie wychodzące 
z wierzchołków 
kwadratu natnij 
nożyczkami, a 
następnie złóż 
talerzyk wzdłuż 
linii kwadratu.

Krok III – Sklejanie 
koszyczka
Skrzydełka zagnij do 
środka koszyczka i 
przyklej. Zanim klej 
wyschnie, 
zabezpiecz 
koszyczek przed 
rozłożeniem za 
pomocą spinaczy. 

Krok IV –
Przyklejanie 
uchwytu
Z tektury falistej 
wytnij pasek, a 
następnie przyklej 
go do koszyczka 
jako uchwyt. Ozdób 
koszyczek według 
własnego pomysłu. 

Szczegółowo można podejrzeć tutaj:



JAJKA-

KOGUTKI

Składniki:

• 6 jaj 

ugotowanych na 

twardo 

• 6 plasterków 

marchewki 

• 12 ziarenek 

pieprzu 

• roszponka lub 

kiełki 

Jeszcze głodni?



Motylek czy kurczak, która kanapka fajniejsza? 

Aby zrobid motylka na kanapce z jajka ugotowanego na twardo zetnij czubki, a następnie pokrój je 
na cztery równe plasterki. Tułów motylka możesz zrobid z paseczka czerwonej lub zielonej 

papryki. Całośd zaś wykoocz plasterkami ogórka i rzodkiewki albo pomidora koktajlowego. Do 
zrobienia na kanapce uciekającego kurczaka potrzebujesz zaś jedynie dwóch plasterków jajka 

oraz rzodkiewki. Z jej plasterków wyczaruj dzióbek, skrzydełko i nóżki.



Gra w kapsle jest jedną z najbardziej znanych zabaw, w którą bawili się 

Wasi rodzice. Zapewne pamiętają oni jeszcze ile radości dawało 

tworzenie torów i planowanie strategii, aby wygrać. Gra w kapsle nie 

wymaga żadnych nakładów finansowych, a potrafi dać wiele radości. 

Uczymy się planować swoje działania i poznawać konsekwencje 

błędnie przyjętej strategii. Ćwiczymy także siłę i sprawność palców, a 

grając z innymi rozwijamy swoje relacje społeczne. Uczymy się także, 

że nie zawsze się wygrywa. A więc do dzieła!!!



• Trasę do gry można przygotować praktycznie wszędzie: kredą na 

betonie, patykiem na piasku, a nawet za pomocą sznurka lub kolorowej 

taśmy izolacyjnej w domu.

• Kapsle-zawodników można dodatkowo przyozdobić, aby stały się 

bardziej wyjątkowe. Wszystkim „Obieżyświatom” polecam naklejenie 

flag znanych nam państw Można je także obciążyć np. plasteliną by 

były bardziej stabilne.

Zasady:

• ustawiamy kapsle na starcie

• pstrykamy palcem w kapsel tak, aby nie wypadł z toru

• jeśli wypadnie, kapsel-zawodnik wraca na start i zaczyna od początku

• wygrywa ten kto pierwszy osiągnie linię mety

Teraz pozostaje już tylko czysta zabawa. Kto pierwszy do mety...







Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, 

ale także spokoju i chwili na refleksję. 

Niech to będzie czas, który pozwoli nam 

dostrzec co jest dla nas w życiu bezcenne 

i o co warto dbać. A potem wróćmy do 

naszej codzienności, do miejsc, które 

lubimy i przede wszystkim do ludzi, 

których teraz tak brakuje wokół.

Wesołych Świąt!!!

Wychowawcy  świetlicy 



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://sirvis.pl/wielkanoc-nad-serwami/ 

https://www.tvp.info/45075721/nuda-u-dzieci-bywa-tworcza-tylko-nie-dawaj-

mu-smartfona

http://mamarak.pl/2016/03/kurczaczek-zajaczek-wielkanocny- krok-

kroku/ 

https://decoupage.xyz/pl/zwierzeta/7344-serwetka3333Z38malowanyzajac-

4037698240100.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw&feature=youtu.be 

http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_koszyczek-

wielkanocny,16_751_4763.html 

https://smaker.pl/polecane/jajka-kogutki-dla-dzieci 

https://mamotoja.pl/wielkanocne-dania-z-jajek-dla-dziecka-super-

pomysly,wielkanoc-galeria,2939,r3p6.html 

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,4080280.html 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/07/gra-w-kapsle/ 

http://www.tpg.szczecin.pl/47-wesolych-swiat-wielkanocnych 


