
1.Wielkanocne pisanki z balonów zabawa plastyczna dla dzieci 

 

Do wykonania pisanek gniotków potrzebujesz: 

- balony, 

- mąką lub ryż, 

- butelkę, 

- lejek, 

- pisaki lub najlepiej czarny marker. 

Na początku wsypujemy mąkę lub ryż do butelki w zależności od wielkości balona około 10 

czubatych łyżeczek mąki lub 20 ryżu. Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub 

wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i 

zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do 

nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. 

Gotowe balonowe gniotki dekorujemy za pomocą markera lub pisaków w różne ciekawe wzorki. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/wielkanocne-pisanki-z-balonow-zabawa-dla-dzieci/ 

 

 

2.Wielkanocne zające 
 

Do zrobienia zajączków potrzebujemy: 

- rolki po papierze toaletowym, 

- farby, 

- wycięte z kolorowego papieru uszy, oczy, wąsy i ząbki. 

Puchaty nosek możemy zrobić z włóczki, ewentualnie waty. 

Rolkę malujemy farbami. Po wyschnięciu według własnego pomysłu przyklejamy uszy, oczy , wąsy 

i nosek. 

https://malinowaplaneta.pl/prace-plastyczne-na-wielkanoc/ 

 

 

3.Podstawka pod pisankę 

 

Na podstawie filmiku (link poniżej), zachęcam do wykonania kolorowej podstawki pod pisankę, która 

będzie zrobiona z rolki od papieru toaletowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ 

 

4.Wielkanocne króliki i kurczaki z rolek po papierze toaletowym: 

 

Należy przygotować: 

– rolki po papierze toaletowym, 

– kolorowe papiery, 

– farby, 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/wielkanocne-pisanki-z-balonow-zabawa-dla-dzieci/
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– klej, dwustronna taśma klejąca, 

– czarny pisak lub mazak, 

– -małe pompony do kupienia w sklepie papierniczym lub Pepco (noski można też zrobić z papieru, 

bibuły albo z kolorowej włóczki), 

– można także kupić gotowe oczy, ale bez trudu zrobicie je sami. 

1). Rolki po papierze toaletowym oklejamy kolorowymi papierami lub malujemy farbami. Kolory 

dobieramy do zwierzątek czyli np. kurczaczki będą żółte, a te wykluwające się pisklaki – będą białe. 

Jeśli wybraliśmy pomalowanie, należy poczekać aż farba całkowicie wyschnie i dopiero 

przystępować do dalszej pracy. 

2). Wycinamy wąskie paski czarnego lub brązowego papieru – będą z nich wąsy królików. 

Przyklejamy je do rolek. 

3). Na środku wąsików przyklejamy nosek z papieru lub kolorowego pomponika. 

4). Wycinamy większe białe kółeczka i mniejsze czarne. Te mniejsze naklejamy na większych – to 

będą oczy zwierzątek. Można też po prostu na wyciętych białych kółeczkach narysować czarne. 

5). Na kartce rysujemy, a potem wycinamy kształty uszu królika i przyklejamy na górze od środkowej 

strony rolek. Nasze króliki są gotowe! 

6). Z czerwonego lub pomarańczowego papieru wycinamy kształty dzióbków kurczaczków (kształty 

rombów, które potem zegniemy na pół). 

7). Wycinamy kształty grzebieni kurczaków i przyklejamy na górze rolek od wewnętrznej strony. 

8). Przyklejamy zrobione wcześniej oczy i dzioby do rolek. 

9). Rysujemy pęknięcia na rolkach, które będą wykluwającymi się kurczaczkami. Pęknięcia można 

też zrobić naklejając paski czarnego papieru pociętego w kształt ząbków. 

https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocny-kroliczek/ 

 

5.Zagadki logiczne dla dzieci: 

https://miastodzieci.pl/zagadki/k/zagadki-logiczne/ 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zabawne-zagadki-logiczne-dla-dzieci/ 

 

6. Zajączek wielkanocny ze skarpety i ryżu: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 

7.Zajączek origami: 

www.zabawydladzieci.com.pl/zajaczek-origami-krok-po-kroku/ 

 

8.Krzyżówka świateczna 

https://www.maluchy.pl/krzyzowki/4-krzyzowka-wielkanoc 

https://pl.pinterest.com/pin/567523990519068508/?utm_campaign=rtpinrecs&e_t=4da2999cc64f43

8499d9722d91548493&utm_content=567523990519068508&utm_ 

 

9.Zagadki : 

1). Co to za gałązka, co kotków ma bez liku i chociaż nie zamruczy – miła jest w dotyku? 

2). Leży w koszyczku pięknie wystrojone, malowane, pisane, drapane lub kraszone. 
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3).Jeden taki dzień w całym roku mamy, że gdy nas obleją, to się nie gniewamy. 

4). Mały, żółty ptaszek z jajka się wykluwa, zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa. 

5). Potulne zwierzątko z masła ulepione, małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione. 

6). Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, więc każde dziecko na niego czeka. Zobaczyć go jednak - 

wysiłki to próżne, bo on susami – kic! Kic! Ucieka. 

 

10) Projekt kartek świątecznych oraz inspiracje do ozdabiania pisanek 

https://pl.pinterest.com/pin/541206080201469925/ 

 

11.Praca plastyczna wielkanocna „Baranek z plasteliny” 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebna będzie: 

- tektura 

- biała i czarna farba 

- plastelina biała 

- ruchome oczko 

- kolorowa kartka A4 

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/baranek-z-plasteliny.html 

 

 

12.  Kreatywna zabawa  ruchowa w domu z wykorzystaniem białej taśmy 

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/zabawy-ruchowe-w-domu_26.html 

 

13. Wiosenne kodowanie (biedronka, pszczoła , motyl) 

 

https://drive.google.com/file/d/1TxLxDDyFE0D4ya4KUnvpoa5P0eb0cnE6/view 

 

14.Nauka pisania na klawiaturze,słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii. 

Zapraszamy najmłodszych, starszych i tych całkiem dużych do nauki przez zabawę! 

Przygotowaliśmy dla Ciebie: naukę pisania na klawiaturze,słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z 

ortografii:) 

 

http://pisupisu.pl/ 

 

15.Nauka gry w szachy online. 

Zapraszamy do gry w szachy dzieci i rodziców oraz na interaktywny kurs online na stronie- Szachy 

Dzieciom. 

 https://szachydzieciom.pl/ 

 

Zadanie szachowe 1.  Doskonalcie ruchy figur i pionów, szachowanie króla i roszadę. 

Reguły gry w szachy.   

 https://szachydzieciom.pl/?page_id=57281 

 
Ćwiczenia na interaktywnych diagramach dotyczące: ruchów figur szachowych – wieży, gońca, 

hetmana, króla i skoczka; umiejętności zaszachowania króla; dania mata w 1 posunięciu; 

wykonania bicia; porównywania wartości poszczególnych bierek szachowych. 

 

16.Prace plastyczne – Stemplowana łąka. 

 

Stemplowana łąka. Stemplowana łąka wykonana przy pomocy pogniecionego papieru oraz 

patyczków kosmetycznych. 
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https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

 

17. Pani Wiosna – prace plastyczne przy wiosennej piosence. 

 

Proponujemy wszystkim dzieciom wykonanie pracy plastycznej pt. „PANI WIOSNA”. Uruchomcie 

swoją wyobraźnię i przedstawcie wiosnę w dowolny sposób. Wybór techniki i wielkość pracy zależy 

od Waszych możliwości i umiejętności. Życzymy ciekawych pomysłów i dobrej zabawy. Po powrocie 

do szkoły wszystkie prace zostaną wyeksponowane w świetlicy szkolnej. 

Zadanie . Wysłuchajcie proszę piosenkę  pt. ,, Maszeruje wiosna” i odpowiedzcie sobie  w jakim 

nastroju  jest śpiewana przez dzieci? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

 

18. Baranek wielkanocny – 24 pomysły 

 

https://www.arbuziaki.pl/jak-zrobic-baranka-wielkanocnego-az-24-pomysly/  

 

 

Przesyłamy najlepsze życzenia Świąteczne dla Uczniów i Ich Rodzin. 
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