
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA DZIECI Z PRACOWNI I 
 

OPRACOWAŁA 
DOROTA ŚLĘCZKA 
 

Temat: Zabawy z zajączkami. 

 Zapraszam do zabawy ruchowej: 

„Zajączki” – zabawa ruchowa. Rozkładamy na dywanie kartki z gazety. Dzieci są zajączkami. 
Przy dowolnych dźwiękach poruszają się po sali, omijając kartki. Gdy dźwięki ucichną, dzieci-
zajączki zatrzymują się przed kartkami i wykonują do nich skok, a następnie przysiad podparty. 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 „Kartka Świąteczna dla Babci i Dziadka”- wspólna praca plastyczna dzieci i rodziców. 
Okres Wielkanocny to czas spotkań z bliskimi i składania sobie - życzeń. W tym roku w związku z 
epidemią nie uda nam się oczywiście odwiedzić bliskich. Dlatego też proponuję wysyłanie kartek z 
życzeniami. I choć dziś rywalizować muszą one z życzeniami telefonicznymi, smsowymi i e-
mailowymi, nadal nie ma to jak piękna, papierowa pocztówka, którą bliska nam osoba wyciągnie 
ze skrzynki, by potem postawić w widocznym miejscu. Będzie jeszcze milej zaskoczona, gdy taką 
kartkę wykonamy własnoręcznie. 
 
Rzeczy, których potrzebujemy:                   
* Żółty brystol 
* Klej 
* Kolorowe kartki w różnych wzorach  
* Dwa czarne guziki na oczy 
* Nożyczki 
* Ołówek. 

Wykonanie: 

1 
Złóż kawałek żółtego brystolu na pół. Narysuj na nim jajowaty kształt tak, by jedna jego krawędź 
przylegała do drugiej. Wytnijcie ten kształt. Będzie to szkielet kartki. Uważajcie, żeby nie przeciąć 
miejsca zgięcia kartki.  
2 
Nożyczkami wystrzęp górną część kartki, podobnie jak na zdjęciu.  
3 
Na górze kartki przyklej dwa czarne guziki. Będą to oczy kurczaczka 
4 
Na kawałku pomarańczowego kartonu narysuj dziób, wytnijcie go. Przyklej dziób w odpowiednim 
miejscu kartki.  
5 
Teraz przygotuj dekoracyjne kartki. Powycinajcie różnokolorowe paski i przykleicie je na kartce w 
wybranej przez siebie kolejności. Gdy przykleicie już wszystkie pasy, przytnijcie je tak, by nie 
wystawały poza krawędzie kartki. 

7 
Teraz nadeszła pora na nóżki kurczaczka. Moje mają kształt serduszek, ale możecie zrobić je 
również w bardziej tradycyjnej formie. Nóżki mogą mieć formę składanej harmonijki. Dzięki temu 
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nie tylko fajnie wyglądają, ale można je również w łatwy sposób złożyć i schować kartkę do 
koperty. 
8 
Żeby zrobić takie nóżki, najpierw wytnijcie z brystolu dwa serduszka. Następnie wytnijcie dwa 
identyczne kartonowe paski. Złóżcie każdy z nich w harmonijkę. Jeden jej koniec przyklejcie do 
serduszka, a drugi zamocuj po wewnętrznej stronie kartki. 
9 
Możecie również dodatkowo udekorować kurczaczka.  
  Życzę dobrej zabawy 

 Praca z obrazkiem. 
 


