
Szanowni Państwo! 

Oto kilka propozycji ze świetlicy dla spędzania czasu wolnego przez Wasze dzieci. Mam nadzieję, że 

pomysły przypadną do gustu zarówno maluchom jak i trochę starszym dzieciom.  

 

1. Wielkanocny kurczak. 

Do wykonania potrzebne będzie: 

-widelec 

-żółta farba 

-ruchome oczka/plastelina biała i czarna 

-niewielki kawałek pomarańczowego lub czerwonego papieru 

-nożyczki 

-czarny mazak 

-klej 

-biała kartka  

 

Wykonanie: 

 

Krok 1:  

Rozpocznij malowanie - zanurz szerszą część widelca w żółtej farbie. Zacznij rysować na kartce tworząc 

koło, dodawaj coraz więcej odbitek widelca poruszając się w kółko i tworząc pisklę.  

 

Krok 2:  

Rysuj widelcem dalej, dopóki całe koło nie będzie wypełnione. Nakładaj dużo odciśnięć widelca, wtedy 

pisklę będzie wyglądało na miłe i puszyste. 

 



Krok 3:  

Dodaj oczy i dziób. Wytnij mały trójkąt z pomarańczowego/czerwonego papieru i przyklej na miejscu 

dzioba. Następnie przyklej ruchome oczka (jeśli nie masz zrób oczy z plasteliny). 

  

 

Krok 4:  

Użyj czarnego mazaka, aby dorysować swojemu pisklakowi małe nóżki i ukończyć swój piękny 

wielkanocny obraz. 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony Mas&Pas.  

 

2. Kodowanie wielkanocne. 

Zadaniem dzieci jest pokolorowanie lewej oraz prawej części obrazka według współrzędnych podanych w 

ramce i odkodowanie ukrytego wielkanocnego wzoru.  

Zakodowany obrazek na kolejnej stronie, gotowy do wydruku.  

 



 



3. Świąteczne zgadywanki. 

 

1. W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. 

 

2. Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem, 

bo dziś przecież… 

 

3. Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu 

kiełkuje… 

 

4. Na wielkanocnym stole 

to ona króluje. 

Polana słodkim lukrem 

i gościom smakuje. 

 

5. Żółciutkie jak słonko, 

piękne jak motyle. 

Wiosną rozkwitają 

w ogrodzie... 

 

6. Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje. 

 

 

4. Pachnąca domowa ciastolina. 

Do zrobienia domowej ciastoliny potrzebować będziemy: 

- 3 łyżki oleju spożywczego 

- 1 szklanka mąki 

- 1 łyżka proszku do pieczenia  

- 0,5 szklanki soli  

- 1 szklanka ciepłej wody 

- pachnidełko: cukier waniliowy lub aromat do ciasta 

- kolor: farba, barwnik spożywczy lub atrament  

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki przekładamy do garnka, mieszamy i dodajemy barwnik spożywczy -> Jeśli używamy 

barwnika w proszku, rozpuszczamy go w łyżeczce octu. Jeśli farbki, płynnego barwnika lub atramentu – w 

wodzie. Tutaj został użyty barwnik do jajek. Po rozmieszaniu, masa ma gęstość ciasta naleśnikowego. 

 



2. Wstawiamy garnek na mały ogień. Cały czas intensywnie mieszamy. Podgrzewamy kilka minut, aż masa 

zgęstnieje do tego stopnia, że wbita w nią łyżka stoi 

3. Jeśli zależy nam na czasie – masę przekładamy do zimnego naczynia, by szybciej ostygła. Jeśli nie, 

czekamy aż troszkę przestygnie. 

4. Mąki są różne. Może się zdarzyć, że masa po zagotowaniu, będzie wciąż zbyt lepka do zabawy. W takim 

wypadku ugniatamy ciasto i dosypujemy malutkimi porcjami mąkę, by ciastolina zachowywała się jak 

ciasto na pizzę – nie kleiła się do rąk. Ja do tego co wyszło dodałam jeszcze około 1/4 szklanki. Na końcu 

dodajemy łyżeczkę oleju i zagniatamy całość. Dzięki temu zabawa masą jest bardzo przyjemna – nie klei 

się, nie kruszy, nie brudzi. 

 

Jeżeli korzystają Państwo wraz z dziećmi z zabaw przygotowanych przeze mnie, zachęcam bardzo do 

wysyłania zdjęć na mail: bozena.sobczak212@gmail.com.  

Udanej zabawy!  

Pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnych Świąt Wielkanocnych! 

Bożena Sobczak  
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