
Poniedziałek, 29.03.2021r. 

Hej, Świetliczaki! 

Pamiętacie, jak sialiśmy 

żytko? Już urosło i czeka w 

szkole na Święta. 

Gdybyście chcieli posiać je 

teraz, to już, nietety, nie 

zdąży urosnąć Wam do 

Wielkanocy.  

Możecie natomist posiać 

rzeżuchę. To naprawdę nic 

trudnego! A zakoczycie całą 

Rodzinę przy śniadniu 

wielkanocnym.  

 

Co potrzebujesz? 

 Nasiona (można je teraz kupić prawie w każdym sklepie, nawet 

spożywczym!), 

 skorupki od jajek, 

 pisaki, naklejki itp., 

 papierowy ręcznik, ligninę albo watę (trzeba zapytać Mamę). 

Co robisz? 

 Zalej nasiona zimną wodą w szklance, słoiczku lub miseczce na kilka 

godzin – muszą się namoczyć. 

 Delikatnie włóż do skorupki kawałek ręcznika papierowego (albo watę,       

albo ligninę). 

 Przełóż namoczone nasionka do skorupki. 

 Mocno podlej. 

 Postaw skorupki na parapecie, to słońce przyspieszy rośnięcie. 

 Podlewaj zimną wodą codziennie (jeśli materiał jest suchy, nawet dwa 

razy dziennie). 

 Po 3 – 4 dniach jajka będą miały zielone, smaczne i mocno pachnące 

czuprynki. 



 Skorupki przed sianiem możesz ozdobić lub pomalować! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A może masz inny pomysł?  

          Dobrej zabawy!  

 

 

 

 

 

 

 

 



W sobotę, 27 marca, był Międzynarodowy Dzień Teatru. 

 

Tęsknię za wizytami w teatrze, a Wy? Teatr to magia, teatr to 

pokazywania świata takim, jakim nie jest. Dlatego dziś proponuję 
Wam zabawę             w domowy teatr. Nie martwcie się, to nie będzie 

nic trudnego                        do zrealizowania. Możecie pokazać 

przedstawienie Rodzicom, Dziadkom, Rodzeństwu… Albo/i nagrać i 

przesłać Przyjaciołom.  

Na pewno im się spodoba.  

1. Wybieramy ulubiony tekst, np. baśń, książkę przygodową, 
wiersz Jana Brzechwy („Na straganie“, „Kaczka Dziwaczka“ 

albo jakiś inny…), wiersz Juliana Tuwima („Lokomotywa“, 

„Rzepka“ albo jakiś inny…) albo inny wiersz, albo coś 

innego…  

2. Tworzymy postaci teatralne – wycinamy z grubszego papieru i 

przyklejamy patyczki do grilla (od lodów) albo wycinamy im dziurki 
na palce. Ozdabiamy, ubieramy, kolorujemy  co tylko nam przyjdzie 

do głowy 

 



 

 
 

 

3. Teraz scena –  z kartonu, starej ramy do obrazu, oparcia 

krzesła… ruszcie głową! 

 



 

 
 

 

4. I zaczynamy przedstawienie! Sukces murowany!     

   

5. Jeśli zachęciłam Was do zabawy w teatr, to  zapraszam do 

oglądania spektakli przygotowanych specjalnie dla Was. Oczywiście,  
po zajęciach obowiązkowych i za zgodą Rodziców.   

      

https://iteatr.tvp.pl/47108736/pchla-szachrajka 

https://ktt.pl/zapraszamy-do-obejrzenia-dziadka-do-

orzechow/?fbclid=IwAR04xMucj0PxxpH0kvQ3syHlmzwe-

eLf2SSfEk4VB9W7SDl48iyFgXf-zqc 

https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk 

http://teatrlomza.pl/spektakle-teatralne-online/ 
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https://ktt.pl/zapraszamy-do-obejrzenia-dziadka-do-orzechow/?fbclid=IwAR04xMucj0PxxpH0kvQ3syHlmzwe-eLf2SSfEk4VB9W7SDl48iyFgXf-zqc
https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk
http://teatrlomza.pl/spektakle-teatralne-online/


Królik origami. 

 

Dziś z kwadratów złożymy królika. 

Potrzebować będziemy:  

 kartka biała lub zielona formatu A4; 

 9 kwadratowych kartek o wymiarze 9 cm x 9 cm (białe lub żółte lub szare) 

ja miałam białe kwadraty i sama pokolorowałam je na żółto; 

 klej; 

 Zielony pisak, pastela lub kredka ołówkowa. 

Wszystko przygotowane, działamy ! 

Na przygotowanej kartce A4 rysujemy 6 leniwych ósemek, które po 

narysowaniu zamieniamy w koniczynkę, dodając ósemką daszek i ogonek.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Następnie zaczynamy zginać nasze 9 kwadratów. Wszystkie kwadraty składamy 

w ten sam sposób. (Ja pokolorowałam biały kwadrat na żółto, więc z jednej 

strony kwadrat jest żółty, a z drugiej został biały.) 

 

 

 
 

Obracam kwadrat na białą stronę. 

 

 

Zginam kwadrat na pół, wzdłuż przekątnej. 

 

 
 



Ponownie otwieram kwadrat. Przez środek kwadratu, przechodzi wyznaczona 

linia. 

 

 
 

 

Do wyznaczonej linii zginam dwa rogi kwadratu, w taki sposób jak na zdjęciu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tak składamy 9 kwadratów. Gdy mamy złożone wszystkie, układamy je na 

wcześniej przygotowanym tle, czyli kartce z koniczynkami i przygotowujemy 

klej. Będziemy układać z gotowych elementów królika. 

  

 

 
 

 

 

To jest ucho, przyklejamy je do kartki. Następnie przyklejamy kolejny element, 

drugie ucho. 

 

 
 

 



Dokładamy kolejne złożone elementy, aż powstanie nam taki królik, jak na 

obrazku poniżej. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gotowe !  ozdabiamy królika według własnego pomysłu. Ozdabiamy brzuszek, 

uszy, łapki, pamiętajcie o zębach 😊  



Jak zrobić zająca ze skarpety? 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 
mała ale długa skarpetka, biały i różowy filc, duży biały pompon, oczy do 
maskotek, przezroczyste gumki recepturki, ryż, wstążeczka ozdobna z 
materiału, nożyczki, klej w tubce 

Napełnij skarpetkę około 1 szklanką ryżu (ilość zależy od rozmiarów skarpety). 

Mniej więcej w jednej trzeciej długości przewiąż skarpetę pierwszą bezbarwną 

gumką. Nieco wyżej zawiąż drugą gumkę. Uzyskasz w ten sposób tułów i głowę 

zajączka (patrz zdjęcie).  
 

 
 

Z białego filcu wytnij owalny kształt – brzuszek zająca. Naklej go na skarpetce w 
odpowiednim miejscu. Użyj białego kleju w tubce lub pistoletu z klejem na 
gorąco. 
 
Z białego filcu wytnij dwa małe prostokąty – zęby zajączka, a z różowego 
trójkątny nosek. Przyklej je na środku głowy zająca. Nad nimi zamocuj oczy do 
maskotek. 

Miejsce łączenia głowy z tułowiem przewiąż ozdobną wstążeczką. Górną część 

skarpetki przetnij na pół, a każdą z połówek uformuj w kształt uszu. Jeśli materiał 

będzie się strzępić się, obszyj go wzdłuż krawędzi. Zajączek gotowy.  



 

 

 

Króliczkowe naleśniki 
 

Do tego zadania będziesz potrzebował pomocy rodzica! Nie wykonuj króliczków 
samodzielnie! 
 
Piękne króliczkowe naleśniki urozmaicą niejedno śniadanie. Poproś rodzica o pomoc 
w przygotowaniu. 
 
Przepis na pancakes: 
2 szklanki mąki pszennej, 
2 duże jajka, 
1,5 szklanki mleka, 
75 g masła, 
3 łyżeczki proszku do pieczenia, 
3 czubate łyżki cukru, 
szczypta soli. 
 
Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, cukrem i solą. 
Jajka roztrzepać, połączyć z mlekiem i maslem. 
Do mokrych składników wsypać mąkę przesianą z resztą składników, wymieszać do 
połączenia. 
Pancakes powinno się smażyć na suchej nieprzywierającej patelni z obu stron. 
Naleśniki ozdób za pomocą banana, truskawek i rodzynek. 
 

Smacznego kochani! 
 
 
 


