
Karta pracy – PP 34 Rzeszów – pracownia II 

Dzień dobry! 

Serdecznie zapraszam dzisiaj do wykonania wiosenno – wielkanocnej pracy plastycznej  Potrzebne będą: 

- kolorowa karta papieru formatu A4; 

- zielona kartka papieru (albo bibuła); 

- kilka płatków kosmetycznych (około 6-7)  

- nożyczki i klej; 

- flamastry; 

- opcjonalnie: kolorowe cekiny lub inne ozdoby – ruchome oczka, pompony itd.  

 

Zrobicie zajączki na wiosennej łące. Rodziców proszę o wycięcie z płatków kosmetycznych uszu i łapek dla zajączków. 

 

1. Zielony kawałek papieru podrzyj na paski – nie muszą być równej długości ani szerokości, pamiętaj jednak, 

żeby nie były bardzo grube. Przyklej je do kolorowej kartki tak, żeby wyglądały jak trawa. 

 

    
 

2. Przyklej 3 płatki – głowy zajączków - w dowolnych miejscach kartki. Doklej im wycięte przez rodzica uszy i 

łapki. Pamiętaj – nie smaruj klejem waty, tylko kartkę papieru w tym miejscu, gdzie ma być zając. 

        

 

 



3. Flamastrem narysuj zajączkom oczy (jeżeli macie plastikowe ruchome oczka, możecie je nakleić - my nie 

mieliśmy, więc musieliśmy narysować) i wąsy. My mieliśmy trochę kolorowej pianki, z której wycięliśmy 

nosy, świetnie sprawdzą się też małe, kolorowe pompony – jeśli nie, narysuj nosy flamastrem. 

 

 

4. Naklej na obrazku kolorowe ozdoby – mogą to być cekiny, naklejki, obrazki wycięte z gazet – wszystko to, co 

masz w domu. My mieliśmy trochę cekinowych kwiatków i kilka biedronek.  

I obrazek gotowy! 

 

Nasz wygląda tak: 

 
 

Jeżeli chcecie się pochwalić, jak wyglądają Wasze obrazki, wyślijcie mi zdjęcie na adres 

karkar.808@edu.erzeszow.pl. Za jakiś czas zamieszczę je w internetowej galerii prac przedszkolaków  

Chętnie też zobaczę, jakie pisanki zrobiliście z Rodzicami – może podpowiecie mi jakieś ciekawe pomysły. 
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Na koniec - rozwiążcie z Mamą i Tatą kilka wielkanocnych zagadek  
 

Leży w koszyczku 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone. 

 

Wielkanocna zupa, 

w niej kiełbaska pływa. 

Jest tam też jajeczko, 

żółte jak słoneczko. 

 

Jeden taki dzień 

w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, 

to się nie gniewamy. 

 

Mały, żółty ptaszek 

z jajka się wykluwa, 

zamiast piór ma puszek, 

więc jeszcze nie fruwa. 

 

Kiedy się w Wielkanoc 

jajkiem wymieniamy, 

mówiąc miłe słowa, 

bliskim je składamy. 

 

Długie uszy, mały ogon,  

bardzo jest nieśmiały 

 i z ogonkiem jak pomponik 

 przez zielone pola goni. 
 
 

 

WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM ŻYCZĘ ZDROWYCH, SPOKOJNYCH 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!  

 

 

 

Opracowała: K. Karst 

 

 

 


