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Dzień dobry wszystkim! 

Gorąco zachęcam Rodziców wraz z Dziećmi do wykonania świątecznej kartki dla wolontariusza. 

Święta muszą spędzić w Polsce, z dala od swoich rodzin. Dlatego będzie im miło gdy dostaną taką 

kartkę. Zdjęcie kartki proszę wysyłać na adres: specjalne393@gmail.com, my przekażemy je 

wolontariuszom. 

Dziękuje!  

A my dzisiaj pobawimy się i pouczymy z wielkanocnym zajączkiem!  

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. 

3.Dziś jest środa. Ten dzień oznaczony jest kolorem białym. Proszę poszukać wraz z dzieckiem koloru 

białego w swoim otoczeniu, na ubraniu. 

4. Ze Świętami Wielkanocnymi wiąże się kolejna tradycja – zajączek wielkanocny. Zajączek 

symbolizuje nadchodzącą Wiosnę oraz szczęście. Jeśli mają Państwo w domu takiego zajączka proszę 

pokazać go dziecku, opisać jak wygląda, dać do rączki. 

 

  

 

 

 

 

Proszę odsłuchać piosenkę o zajączku wielkanocnym: 

 https://www.youtube.com/watch?v=djeIsKbAsrQ  
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5. Zabawa paluszkowa (czytając wierszyk proszę na rączce dziecka po kolei zginać po jednym 

paluszku, a na koniec wiersza mocno przytulić dziecko.) 

.„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

 

6. Wykonanie pracy plastycznej. 

Potrzebne będą: dwa talerzyki papierowe (można też użyć dwóch kółek wyciętych z bloku 

technicznego), klej na gorąco (wikol, klej szkolny), nożyczki, mazak, opcjonalnie pomponik, oczka 

ruchome (Jeśli nie mają tego Państwo w domu, proszę narysować oczka mazakiem, a noskiem może 

być  np. kulka z kolorowego papieru) 

1. Na jednym talerzyku/kółku przyklejamy oczka, nosek, malujemy wąsy i buzię 

2. Drugi talerzyk przecinamy (jak jest pokazane na trzeciej fotografii) 

3. Sklejamy „uszka”  z tyłu głowy królika. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Brawo!  

Chętnych zapraszam do wysyłania swoich prac na specjalne393@gmial.com  

Pozdrawiam Sabina Makowska  
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