
                                          Zadanie 1 Rzeżucha w skorupce jajka. 

 

 

Do przygotowania rzeżuchowych buziek będziemy potrzebować : 

 

-skoruki jajek 

-wytłaczankę do jaj  

-ziemię lub watę 

-nasiona rzeżuchy 

-wodę 

Skorupki jaja wypełniamy ziemią lub watą ,posypujemy nasionami rzeżuchy i podlewamy 

wodą. Jaja możemy dowolnie udekorować farbami ,włóczką ,flamastrami,plasteliną ,itp. 

                                

                           

 

 

 

 

 

                               
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 Zadanie 2 Puchnące farby 

 

Do zrobienia farby- potrzebne będą: 

- 1 łyżka mąki 

- pół łyżki soli 

- 1 mała łyżka proszku do pieczenia 

- 3 łyżki wody 

- barwniki spożywcze lub farby 

Dodatkowo : 

- pędzelek 

- kartki  

- pojemniki na farby 

Wszystkie składniki należy wymieszać ,podzielić na porcję aby je zabarwić. 

Konsystencja farby musi być gęsta. 

Po namalowaniu ,wkładamy  pracę do kuchenki mikrofalowej na 30 sekund. 

Po wyjęciu mamy gotową pracę. 

           

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

 

 

 

                        Zadanie 3 Nauka wiersza pt .Bocianie –bocianie 

 

Bocianie przybyłeś dziś do nas, 

Witają cię dzieci i łąka zielona. 

Dostojnie twe nogi stąpają po trawie, 

Czarno białe pióra w słońcu lśnią ciekawie. 

Tak jak ty wysoko nogi podnosimy, 

Kle , kle zaśpiewamy z tobą boćku miły. 

Bocianie ,bocianie przybyłeś dziś do nas. 

Kle ,kle ,kle,kle,kle. 

 



Ciocie z grupy IV ,, Tygryski” podsyłają  świąteczne i wiosenne 

pomysły na kwietniowe dni. 

Zadanie 1 – Wyklejanie pisanki. 

Praca polega na wyklejaniu plasteliną poszczególnych elementów pisanki. 

Dziecko dowolnie dobiera kolory. Może robić kulki z plasteliny, wałkować 

ją itp. Ćwiczenie rozwija motorykę małą, wspomaga koncentrację, uczy 

kolorów oraz zapoznaje dziecko ze zwyczajem przygotowywania pisanek na 

Wielkanoc.  

 

 

 

 

Zadanie 2 – Przebiśniegi 

Aby wykonać pracę,  potrzebne będą: 

− niebieska kartka z bloku technicznego 

− waciki higieniczne 

− zielona kartka 

− zielony flamaster 

− nożyczki 

− klej szkolny 

3 Waciki trzeba wyciąć tak, aby nadać im kształt przypominający 

przebiśniegi. 2 kolejne waciki należy przeciąć na pół. Z zielonego kartonu 

rodzic wycina 3 małe listki. Następnie, wspólnie z dzieckiem smarujemy dół  

kartki i przyklejamy wycięte połówki wacików tak, aby przypominały śnieg. 



Rodzic rysuje gałązki kwiatów a malec przykleja do nich waciki służące 

jako przebiśniegi oraz listki.  

Niebieska kartkę można zastąpić białą. Dziecko może ją wtedy pokolorować 

niebieską farbą. Należy poczekać aż farba wyschnie. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 – Wielkanocny króliczek z prezentami. 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

− biały, styropianowy kubeczek 

− biała kartka z bloku technicznego ( można zastąpić filcem) oraz 

kawałek różowej kartki.  

− różowy i czarny flamaster 

− oczy dekoracyjne  

− klej winylowy 

− nożyczki 

− małe,  czekoladowe jajeczka 

Z białego kartonu (bądź filcu) wycinamy uszy oraz łapki króliczka (jak na 

obrazku). Z różowej kartki wycinamy nosek. Różowym flamastrem 

wykańczamy uszy i nogi. Klejem winylowym doklejamy wycięte części do 



kubeczka (tak jak na ilustracji). Czarnym flamastrem rysujemy wąsy. Do 

środka wsypujemy czekoladowe jajeczka.  

 

 

 

 

 

Zadanie 4 – Wiosenne kwiaty. 

Potrzebne będą: 

− rolki po papierze toaletowym 

− kolorowe kartki z bloku technicznego 

− plastelina  

− zielona farba plakatowa 

Rodzic wycina kwiaty z kolorowych kartek. Dziecko maluje rolkę na 

zielono. Po wyschnięciu należy zrobić nacięcia w rolkach tak aby umieścić 

w nich kwiaty ( jak na rysunku). Dziecko wykleja plasteliną środki 

kwiatów. Z zielonego kartonu można dokleić listki.  

 



 

Posadź owies: 

Zaopatrz się w sklepie w nasionka. Przygotuj doniczkę oraz ziemię (pod 

spód można podłożyć foliowy worek by nie nabrudzić). Doniczkę można 

zastąpić pudełeczkiem np. po maśle. Wsypujemy do nie niego ziemię, którą 

potem dobrze nawilżamy. Wsypujemy nasionka i odkładamy w ciepłe, 

nasłonecznione miejsce np. na parapet. Pamiętajmy o podlewaniu a już po 

kilku dnach zobaczymy jak owies zaczyna rosnąc. Może to być piękna 

dekoracja na wielkanocny stół.  

 

 

 

 


