
ŚRODA 8.04.20 

 

Kochani!!! 

Święta tuż tuż, więc proponuję ozdobić świąteczny stół. A co można zrobić? 

Mam dla Was ciekawą propozycję. 

 

Wielkanocny domek dla zajączków 

Potrzebne materiały: 

 

 wytłoczka po jajkach 

 

 ostre nożyczki 

 

 kolorowy papier 

 

 kawałek filcu 

 

 wstążka i/lub sznureczek 

 

 drewniane klamerki 

 

 klej (np. Magik) 

 

 Opcjonalnie jako dodatki: pudełko po zapałkach, nakrętka od napoju, 

korek, sianko/futerko. 

 

Sposób wykonania: 

1. Wytnij odstające części wytłoczki i otwory na okna. 

 

2. Z kolorowego papieru wytnij odpowiedniej długości prostokąty na podłogę i 

ścianę domku – wytnij okienka i obie części przyklej do pudełka. 

 



3. Z filcu wytnij firanki (jeśli nie masz filcu użyj kolorowe kartki papieru); 

możesz je związać sznureczkiem, a następnie przykleić na okienka. 

 

4. Zielony papier tniemy na prostokąty, a następnie robimy drobne nacięcia – 

taką trawkę. Aby wyglądała bardziej naturalnie wygnieć wycięte kawałki w 

dłoniach. 

 

5. Trawkę wkładamy w wolne przestrzenie wokół “podłogi”. 

 

6.Szykujemy wyposażenie wnętrza: a) stolik powstał z pudełka po zapałkach, 

oklejony koronkową tasiemką, b) koszyczek to zakrętka z przyklejonym 

sznurkiem, wyściełana siankiem i oczywiście wyposażona w kolorowe jajka. 

Wszystkie elementy przyklejamy do domku. 

 

1. Przygotuj zajączki: na kawałkach białego papieru narysuj buźki i przyklej 

do klamerek, a następnie zafunduj zajączkom ubranka. 

 

2. Teraz już zajączki mogą się wprowadzić do swojego domku – słodkie 

prawda? 

 

 

 



 



 

 

Albo..... 

 

Wielkanocna girlanda 

 

Pochłaniające zajęcie. Do girlandy wytnij z rodzicem kilkanaście jajek, 

zajączków itp., a potem je ozdób w dowolny sposób: kwiatki, kropki, paski itd. 

Kiedy jajka/zajączki będą gotowe, przyklej je do paska. Dekorację można 

przymocować do okna lub drzwi. 

 

 



Zabawa wielkanocna na niepogodę "Łańcuch wyrazowy" 

 

Siadacie w kręgu i podajecie sobie pisankę. Osoba, która rozpoczyna 

wypowiadać słowo jajko, kolejna musi powiedzieć wyraz na o np. owad itd. 

Jajko wędruje od osoby do osoby. Trzyma je ten uczestnik, którego kolej na 

powiedzenie słowa. Wypowiadane wyrazy muszą być powiązane z Wielkanocą i 

wiosną. 

 

A teraz czas na domowy eksperyment.... 

 

Jak wiecie musimy dokładnie myć ręce. A zastanowiliście się jak dzieła mydło 

na bakterie??? Wysyłam Wam filmik, w którym przekonacie się jak bakterie 

boją się mydła :) 

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

 

Pozdrawiam Was ciepło, 

Pani Agnieszka 
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