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KOCHANE DZIECI

Zając to symbol Świąt Wielkanocnych. Najmłodsi wyczekują go podczas niedzielnego poranka,
a on przynosi wszystkim grzecznym dzieciom słodycze i zabawki.

WIELKANOCNY  ZAJĄC

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania naszej pracy. Zachęcam do używania książki
do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: skarpeta, ryż lub piasek, sznurek, nożyczki, wstążeczka,
wacik, marker, pół litrowy słoik, klej- wikol.

,,SKACZE ZAJĄC”- przeczytajmy sobie wierszyk i spróbujmy odpowiedzieć na pytania.

Skacze drogą zając, skacze pomalutku,
Przykucnął za płotem – hop
i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu,
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.
W prezentach są słodycze, aby osłodzić życie.                                                              
Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem.
Słoneczne pachnące Święta Wielkanocne.

Czy już wiesz?                                                                                                                                          
Kto przyniósł prezenty? (zając)
Co przynosi zając w prezentach? (słodycze)
W jakie Święta przychodzi do nas zając? (w Święta Wielkanocne)
Jaką porą roku są Święta Wielkanocne? (wiosna)

ZABAWA: ,, SZUKANIE JAJEK”- ukryj w domu kilka czekoladowych jajek. Będzie ciekawiej,  
jeśli pomożesz dziecku odgadywać, gdzie są jajka schowane przygotowując słoik z zagadkami .  



Dziecko losuje zagadkę. Po przeczytaniu przez rodzica, próbuje odgadnąć, gdzie jest schowane 
jajko. 

np. W tym miejscu jest zimno i na pewno znajdziesz tam mleko  (lodówka).                                           
np. Jajko jest schowane w miejscu, gdzie zazwyczaj da się zobaczyć dużo kurtek  (w szafie).

WIELKANOCNY  ZAJĄC- Do skarpety wsypujemy ryż ,możemy sobie ułatwić wkładając 
skarpetę do słoika i nakładając brzegi skarpety na słoik. Teraz formujemy kształt naszego zajączka 
układamy ryż w skarpecie, tak aby głowa wypełniała piętę skarpety. Związujemy sznurkiem  w 
dwóch miejscach tak aby oddzielić brzuch od głowy i głowę od uszu. Górę skarpety przecinamy na 
środku , a następnie ścinamy do szpica. To będą uszy zajączka, wokół szyi zawiązujemy ozdobną 
wstążkę. Na koniec rysujemy markerem oczy i pyszczek.

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

(przepis na zajączka)

GRATULACJE! PIĘKNY WIELKANOCNY ZAJĄC

Praca dla chętnych: Czy wiesz ,gdzie zajączek powinien mieć ogonek? Doklej mu go. Wykorzystaj
do tego wacik lub pomponik posmarowany klejem (wikolem).

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8

