
Kochani uczniowie,  

dzisiaj umieszczamy ostatni wpis przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi.  

W związku z tym, że ostatnio wszystko wokół nas toczy się inaczej, tegoroczne święta też będą 

przebiegały w innej niż zwykle atmosferze. Jest jednak cos bardzo pozytywnego w tej sytuacji. Teraz 

mamy więcej czasu dla siebie, spędzamy czas bardziej rodzinnie i mamy czas na zabawę. Dzisiaj 

rzucamy kilka propozycji na świąteczne aktywności. Może skusicie się na zrobienie wielkanocnych 

ozdób? Zapraszamy!  

 

Wesołe skorupki 

1 Poproś osobę dorosłą o przygotowanie wydmuszek lub ugotowanie jajek na twardo. 

2 Tak przygotowane jajka ozdób oklejając je bibułą lub serwetką ze świątecznymi motywami, użyj 

kleju wikol.  

3 Możesz pomalować dowolne wzory lub wykonać króliczki, kurczaczki czy potworki jak na 

załączonym zdjęciu.  

 

 

 



 

A teraz kilka ciekawych propozycji znalezionych w sieci.  

Zając wielkanocny 

Dokładny sposób wykonania zająca znajdziesz w filmie, który znajduje się pod tym 
linkiem:https://www.youtube.com/watch?v=21Ee7LAujh4  
 

Jajka z baziami lub nasionami kawy, słonecznika, dyni   

Dokładny sposób wykonania jajka znajdziesz w filmie, który znajduje się pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4zTfRhLn-c\ 

Baranek z masy solnej 

Dokładny sposób wykonania zająca znajdziesz w filmie, który znajduje się pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBSpGO9Gm7c 

Przepis na masę solną:  
 
1 szklanka soli 
1 szklanka mąki 
0,5 szklanki wody 
 

 

 

Świąteczne kolorowanki Ani 

A teraz coś wyjątkowego. Przesyłamy Wam kolorowanki, które zostały zaprojektowane i przygotowane 

specjalnie dla Was, przez Waszą koleżankę Anię. Ania ma 12 lat. 

Poproście rodziców, żeby Wam je wydrukowali. Weźcie w dłonie kredki i sprawcie, żeby wielkanocny 

świat stał się kolorowy.  

Aniu dla Ciebie od nas wielkie 

Dziękujemy! 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21Ee7LAujh4
https://www.youtube.com/watch?v=T4zTfRhLn-c
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Pisanka podklejanka 

Wydrukuj obrazek ze strony poniżej. Poproś osobę dorosłą o pomoc przy wycinaniu i zwróć 
uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy z nożyczkami.  Wytnij wszystkie jasne pola. Podklej 
puste miejsca różnokolorową bibułą, najlepiej tzw. prasowaną. Po wykonaniu pisanki można 
nakleić ją na okno, jako ozdobę świąteczną. 

 

 



A na koniec uroczy wierszyk wielkanocny, którego autorką jest Pani Anna Łada – Grodzicka. 

 

 

 
 
 

Drodzy Uczniowie, 

zdrowych, bezpiecznych, spokojnych i dających nadzieję Świąt Wielkanocnych 

dla Was i Waszych Rodzin 

życzy zespól nauczycieli świetlicy 

 

 


