
 

 

 

DRODZY UCZNIOWIE, 

DRODZY RODZICE 

ŻYCZYMY WAM 

ZDROWYCH, BŁOGOSŁAWIONYCH 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 

  



 

ANDRA TUTTO BENE 

 

To akcja zapoczątkowana przez włoskie dzieci, 

które z powodu pandemii tak jak wy przebywają  

w kwarantannie w domach. Akcja polegała na 

stworzeniu pracy plastycznej ze słońcem, tęczą 

i z hasłem „Andra tutto bene” czyli „Wszystko 

będzie dobrze”. Wykonane prace dzieci wieszały  

w oknach i na balkonach swoich domów. 

Zapraszam Was do przyłączenia się do tej akcji  

i zrobienia takich prac na dowolnym formacie, 

dowolną techniką i przesłania zdjęć pracy  

z dzieckiem bądź samych prac na e-maila szkoły. 

Wszystkie prace będą zaprezentowane na stronie 

szkoły w zakładce świetlica. 

 

PAMIĘTAJCIE! MUSIMY ZOSTAĆ  

W DOMACH. TO NAJLEPSZA RZECZ JAKĄ 

MOŻEMY ZROBIĆ. 

 



 

 

 

To tytuł piosenki z przesłaniem, którą nagrały 

gwiazdy polskiej muzyki w czasie pandemii. 

Utwór został nagrany zgodnie ze stanem epidemii 

-każdy z artystów nagrywał swoją partię 

indywidualnie zgodnie z zaleceniami „Zostań  

w domu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=uCA6dbG1K80 

 

 

 

Materiały opracowała Urszula Kijak 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCA6dbG1K80


 

 

Ozdoby wielkanocne przydadzą się podczas pięknego czasu świąt, kiedy chcemy 

udekorować swój dom, mieszkanie. Najpiękniejsze są te samodzielnie 

przygotowane. Poniżej znajdziecie kilka propozycji świątecznych ozdób. 

Kogucik 

Będziesz potrzebował/a: 

 rolkę po papierze, 

 kolorowy papier ksero, 

 biały papier ksero, 

 klej, nożyczki, 

 plastikowe oczy / pisaki; 

Sposób wykonania: 

Pamiętaj, że możesz użyć innych kolorów niż te proponowane przeze mnie   

1. Rolkę po papierze oklejamy białym papierem. 

2. Z czerwonego papieru wycinamy grzebień kogucika (zwróć uwagę, że 

grzebień musi być szerszy niż otwór rolki, tak by móc go naciąć i założyć na 

rolkę). 

3. Do rolki przyklejamy oczy (jeżeli nie masz plastikowych to narysuj pisakami).  

4. Z żółtego koloru wycinamy kwadrat o wymiarach 2cm/2cm. Składamy go na 

pół, tak by powstał trójkąt. To będzie dziób kogucika. Przyklej go. 

5. Łapki wycinamy z tego samego papieru co dziubek i przyklejamy. Nie muszą 

być tak duże jak na zdjęciu.  

6. Ogon kogucika to wycięte paski kolorowego papieru. Wytnij sobie minimum 

8-9 pasków (może być więcej). Jedną ze stron pasków zwiń na ołówku / 

kredce. Wszystkie przyklej z tyłu rolki, tworząc piękny, kolorowy ogon. Chwilę 

przytrzymaj by klej dobrze złapał. 

 

Twój kogucik jest gotowy   

 



 

 

 

Zajączek wielkanocny I 

Będziesz potrzebował/a: 

 wytłaczanki po jajkach, 

 styropianowe jajko, 

 farby, 

 pędzel, 

 miękka tektura/rolka po papierze, 

 gazeta, 

 biała krepa, 

 klej magik, nożyczki, 

 krepa czarna/brązowa, 

 pisaki; 

 

Sposób wykonania: 



1. Przygotuj wytłaczankę po jajkach. Odetnij górną część (o pomoc możesz 

poprosić kogoś dorosłego). 

2. Fragment gazety zwiń w kulkę. Musisz dość mocno ścisnąć gazetę tak by 

kulka nie rozwijała się. Teraz owiń białą krepą. To będzie ogonek zajączka. 

(zamiast kulki z papieru do zrobienia ogonka możesz użyć włóczki i z niej 

zrobić pompon). 

3. Z miękkiej tektury wycinamy uszy. Aby wyciąć dwa identyczne, złóż tekturę na 

pół i narysuj jedno ucho. Wytnij. 

4. Styropianowe jako, uszy i ogonek, przyklej magikiem tak jak jest to pokazane 

na drugim zdjęciu. Chwilę przytrzymaj tak by elementy nie odpadły. Teraz 

odczekaj ok. 30 minut, tak by klej dobrze związał wszystkie elementy. 

5. Po tym czasie możesz zacząć malować swojego zajączka. Użyj jak najmniej 

wody, tak by klej nie puścił. Maluj ostrożnie w miejscach klejenia. Pierwsza 

warstwa to kolor futerka. Nim pomalujesz uszy i pyszczek musisz odczekać, aż 

ta warstwa farby wyschnie. Pamiętaj żeby ogonek pomalować na inny kolor 

niż futerko. 

6. Środek oczu możesz narysować pisakiem. 

7. Z krepy robimy sznureczki i małą kuleczkę. To będzie nosek i wąsiki zajączka. 

Wąsiki przycinamy i razem z noskiem przyklejamy. 

 

Zajączek wielkanocny jest gotowy  

 

 

 



 

 

Źródło: UHU Kreativ, praca zbiorowa; 

 

Zajączek wielkanocny II 

 

Będziesz potrzebował/a: 

 kolorowe kartki ksero, 

 klej, nożyczki, 

 pisaki, 

Sposób wykonania: 

1. Na kartce (dowolnego koloru) narysuj koło (możesz odrysować od talerzyka). 

Ty decydujesz jakiego koloru i wielkości zajączka chcesz mieć  . Wytnij je 

i złóż na pół. 

2. Na kolejnej kartce narysuj uszy,  łapki i ogonek zajączka (jeżeli masz mały 

pomponik to możesz przykleić go jako ogonek). Wytnij. 

3. Wszystkie elementy przyklej tak, jak na zdjęciu poniżej. 

4. Oczy narysuj pisakiem. 

Zajączek gotowy   

 



 

 

„Pisanki, pisanki…” 

Będziesz potrzebował/a: 

 ugotowane na twardo jajko, 

 pisaki 

Poniżej znajduje się jedna z propozycji ozdabiania jajek. Pamiętaj, że Ty możesz 

stworzyć swoje wzory, ogranicza Cię jedynie wyobraźnia  . 

 



„…jajka malowane.” 

Będziesz potrzebował/a: 

 tekturę, 

 farbki, 

 pędzel, 

 taśmy dekoracyjne kolorowe, 

 pomponiki, 

 cekiny itp. 

 klej, nożyczki; 

Sposób wykonania: 

1. Na tekturce narysuj kształt jajka i wytnij.  

2. Sam/a zdecyduj czym chcesz ozdobić jajka. Ozdobione, można powiesić na 

nitce i ozdobić np. gałązki, karnisz itp.  

Udanej zabawy   

 

 



 

Pieczątkowy zawrót głowy 

Będziesz potrzebował/a: 

 rolki po papierze, 

 farby w tubce, 

 pisaki, 

 talerzyk, 

 kartka ksero biała/kolorowa 

Sposób wykonania widoczny jest na zdjęciu poniżej. Daj się ponieść wyobraźni  . 

 

 

Opracowanie: Agata Graj 

Zdjęcia: Facebook, Internet 



 

W co się bawić? 
Propozycje zabaw dla dzieci w domu i nie tylko 

 

     

Fotografie przedstawiają obecny wygląd przyrody w lasku nad Gwdą (Jadwiżyn). 

Zdjęcia nie zastąpią widoków na żywo, ale ucząc się zdalnie możecie je obejrzeć 

i niebawem tam pospacerować. (Foto. Teresa Zapolska) 

 

Przycięte olbrzymie drzewo, którego wielkie konary w każdej 
chwili mogły się złamać i stanowiły zagrożenie dla ludzi. Po pewnym 
czasie całe się zazieleni. 

 



 

 
 

Mech na drzewie zawsze rośnie od strony północnej. 
Wiedzieliście o tym? 

 

 
 

Pierwsze kwiatowe pączki. 
 

 



 

 
 

 

Fiołki jak malowane w ściółce schowane i pachnące. 
 

 
 



 

              
 

 

Zielone trawki i listki pojawiają się coraz częściej. 
 

 

              
 



 

 

    
 

Huby to grzyby, które zazwyczaj pojawiają się na starych i osłabionych 
drzewach. Nie są trujące. W Polsce jest ich blisko 300 gatunków. 

 

                                     



 

Bobry niszczą przyległe do wód lasy w wyniku obgryzania drzew z kory 
oraz ścinania całych drzew wykorzystując je do budowy tam i żeremi. 
Drzewa widziane na fotografii rosną nad rzeką Gwdą w Pile. 

 

Pochodząca z Ameryki Północnej daglezja zielona to bardzo wysokie, zimozielone drzewo 

iglaste. W swojej ojczyźnie gatunek ten osiąga ponad 100 m wysokości, co czyni go drugim (po 

sekwoi wieczniezielonej) najwyższym drzewem świata. W Polsce dorasta do 50 metrów. Kora u 

starych drzew jest gruba, czerwonobrązowa. 

Łatwo rozpoznać daglezję po płaskich i dość elastycznych, niekłujących igłach. Najbardziej jednak 

niezawodną cechą rozpoznawczą daglezji są jej niezwykle charakterystyczne a zarazem bardzo 

dekoracyjne szyszki, których długie, trójzębne łuski okrywające niczym zwisające sople lodu 

wystają daleko poza łuski nasienne. 

                 
 

                



 

 

     
 

Szyszki z charakterystycznymi, długimi, 
trójzębnymi łuskami okrywającymi 
wystającymi daleko poza łuski nasienne. 

Igły daglezji zielonej są elastyczne 
i płaskie, słabo zaostrzone (niekłujące), 
3 cm długości. Od spodu posiadają 
dwa woskowe, białe paski. Po 
roztarciu pachną pomarańczą. 

 

Jako ciekawostkę można podać, iż z drewna daglezji wyprodukowano w Polsce 
najdłuższą deskę świata, wpisaną do księgi rekordów Guinnessa, a można ją 
oglądać w Szymbarku (rekord ten został nieco później, 17.05.2009 r., pobity przez 
leśników z Lęborka, a otrzymana tarcica miała długość 40, 815 m i masę 1388 kg). 

 

 



 

Zagadka – kto z was znajdzie w gąszczu drzew rudą wiewiórkę? 
 

 
 

 



 

 

    
 

 
 

 



 

    
 

             
 



 

   
 

PTAKI POLSKI - młoda KUKUŁKA wyrzuca jajka z gniazda 

https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s 

 

Wolne od szkoły i nieplanowany pobyt w domu nie muszą być nudne. 

Kiedy już się pouczycie, zapraszamy na GRARANTANNĘ! Codziennie znajdziecie 

tutaj różne propozycje aktywności, dzięki którym czas w domu minie szybko i 

aktywnie. Szczególnie polecam dla dzieci z klas trzecich zagadki. Pozostałe 

aktywności zaproponujcie uczniom ze starszych klas. 

https://grarantanna.pl/ 

 
 

Źródło: Internet; Elżbieta Wójcik „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”; 

Anna Sójka, Danuta Okupniak „Krzyżówki i inne zadania logiczne” 

 

 

Opracowanie materiału: Teresa Zapolska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s

