
Wtorek, 07.04.

Dzień dobry,

na początku chcemy Państwa zachęcić do zrobienia świątecznej kartki dla wolontariusza. Nasi 

wolontariusze przyjechali do naszego kraju, by nieść pomoc naszym dzieciom. Teraz czekają kiedy 

będziemy mogli się razem zobaczyć. Spędzają ten czas w polskich domach z dala od swoich rodzin.

Dlatego zachęcamy by o nich nie zapominać. Dajmy im trochę radości poprzez wykonanie 

świątecznej kartki. Kartki można nadsyłać na naszego maila, przekażemy je  wolontariuszom.  

domowo393@gmail.com  

Pisanki malowane, wyklejane...

Potrzebne rzeczy: patyczek do szaszłyków, kilka jajek styropianowych, płatki owsiane, farby 

plakatowe (wybrane kolory), pędzelek do kleju, klej magiczny lub wikol, talerzyki, tablet lub 

komputer z dostępem do Youtube, koszyk na jajka, miska.

Na  początku będziemy szukać zaginionych jajek. W zależności od możliwości dziecka chowamy 

jajka tak by mogło je znależć. Można schować jaja w pokoju dziecka pomiedzy zabawkami lub 

rozsypać na dywanie. Można też włożyć do koszyka schowane pomiedzy inne piłki czy zabawki. 

Kiedy zacznie grać muzyka wyruszymy na poszukiwanie jaj. Poniżej link do piosenki o pisankach.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

Dzisiaj będziemy robić pisanki. Ale, ale! Nie mamy jajek. Gdzieś się zapodziały?

(to mówiąc zaglądamy do pustego koszyka)

Pomożesz mi ich poszukać? 

(dziecko odpowiada za pomoca książki lub symbolu, komunikatora Tak/ Nie)

Brawo! Znaleźliśmy wszystkie. Policzymy ile ich jest.

(wspólnie z dzieckiem głośno przeliczamy jajka, w trakcie przeliczania dziecko może przekładać 

jajka z koszyka do miseczki)

A teraz nasze jajka trafią do koszyka. Będziemy je turlać/ dmuchać.

Kiedy wszystkie jajka zostaną odnalezione możemy pobawić sie w dmuchanie/ turlanie jajek do 

koszyka. Sadzamy dziecko przy stoliku lub przysuwamy do blatu. Rodzic siada naprzeciw dziecka 

z koszyczkiem na kolanach. Najpierw pokazujemy dziecku jak ma to robić (turlamy lub dmuchamy 

w jajko tak by wpadło do koszyczka) . Zabawa może przebiegać naprzemiennie.

Dziś z naszych jajek zrobimy wyklejanki, malowanki.  

Wsypujemy do miski niewielką ilość płatków owsianych następnie dodajemy farbę np. zieloną, 
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dziecko miesza dłońmi farbę z płatkami wspólnie z rodzicem. Uważamy  by płatki nierozmiękły. 

Najlepiej jest dodawać mniej farby kilka razy. Płatki  muszą być w miarę suche. Tworzymy w ten 

sposób kilka wybranych kolorów. Zostawiamy również  płatki w naturalnym kolorze. Kiedy już 

płatki wchłoną farbę, możemy wyklejać nasze jaja. Nalewamy klej na spodeczek a jajko nakuwamy

na patyczek. Smarujemy klejem i posypujemy jajka płatkami. Możemy docisnąć delikatnie płatki na

jajku.

Jajka ze styropianu możemy też ozdobić samą farbą. Malujemy dziecku kolorowe paski na dłoni 

(każdy palec inny kolor). Następnie  dajemy dziecku jajko by pomalowało dłonią jajko.

Brawo! Udało Ci się zrobić piękne wyklejane i malowane  jaja . Ozdobimy nimi nasz stół na 

wielkanocne śniadanie.

Poniżej miseczki z płatkami i oczywiście nasze ozdobione już  jaja. 


