
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20      
im. Księcia Jana Dobrego w Opolu 

 

Drogie Dzieci, 

Przedstawiamy kolejną porcję zabaw i pomysłów na spędzanie czasu wolnego w domu. 
Prezentujemy wiele pomysłów na prace plastyczne o tematyce wiosennej oraz wielkanocnej. 

Nie zabraknie również zabaw gdzie będziecie mogli wykazać się wiedzą  w wielu dziedzinach. 
Przygotowaliśmy również instrukcje do wyjątkowej zabawy z klockami LEGO. Dzięki zabawie 

w tzw. „ żółwie” będziecie mogli poruszać się wspólnie z całą rodziną…a na koniec propozycja 
na pyszne przekąski. Zobaczcie sami !  

 

1. Wielkanocne kolorowanki 

Jako pierwszą prace plastyczną przedstawiamy wielkanocne kolorowanki. Wzory 
kolorowanek znajdują się w załącznikach nr 1 , 2 na końcu dokumentu. Technika 
wykonania dowolna – farby, kredki lub flamastry. Pamiętajcie jednak, że wiosna i 
Wielkanoc to czas wielu, żywych i radosnych kolorów. 
 

2. Matematyczny zajączek 

Kolejna kolorowanka, do której nie wystarczy tylko dusza artysty ale będziecie musieli 
wykorzystać swoją wiedze z zakresu matematyki oraz języka angielskiego. Spróbujcie 
sami pokolorować zajączka zgodnie z obliczeniami, każdy wynik ma przypisany kolor w 
języku angielski. Praca znajduje się w załączniku nr 3.  

 

3. Kurczaki w gnieździe 

„Kurczaki w gnieździe” to praca plastyczna o tematyce wielkanocnej, w której każdy z 
Was będzie mógł się wykazać inwencją twórczą.  
Potrzebne będą:  
papierowy talerzyk, farby, kolorowe kartki papieru (żółte,pomarańczowe), nożyczki,klej. 

Sposób wykonania: 
Papierowy talerzyk przeciąć na pół, a następnie pomalować farbami. Kurczaczki wyciąć 
z żółtego i pomarańczowego papieru. Oczy i dziób z papieru. Przykleić gotowe kolorowe 
piórka lub wyciąć je z kolorowego papieru lub bibuły. Gotowe!  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Bocian z płatków kosmetycznych 

Nadal pozostajemy w tematyce wiosennej  

i proponujemy wykonanie bociana z płatków  
kosmetycznych.  

To naprawdę niesamowite dzieło sztuki… 

Potrzebne będą: długie wykałaczki,  
płatki kosmetyczne, plastelina,  

kartki (czerwona, czarna i biała) 
Sposób przygotowania: 

Przykleić płatki kosmetyczne do wykałaczek,  
z papieru wyciąć dziób, skrzydło  
oraz nogi- przykleić (jak na zdjęciu).  
Oko dorysować lub wyciąć z papieru i przykleić.  
Bociana postawić na białej kartce papieru  
i przykleić za pomocą plasteliny. Gotowe!   
Praca plastyczna oprócz zapewnienia dobrej zabawy pomaga ćwiczyć motorykę małą 
poprzez wycinanie niewielkich elementów o różnych kształtach, sklejanie różnych 
materiałów plastycznych tj. waciki kosmetyczne, kartki kolorowe. 
 

5. Zabawa matematyczna  

Świetna zabawa gdzie będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą kolejności, 
następstwa i czasu. Możesz zaprosić do gry, mamę, tatę lub starsze rodzeństwo – na 

pewno Ci pomogą. 
Przygotujcie karty, na których wypiszecie po 4 rzeczy, które można ułożyć w kolejności 
— na przykład z kategorii wzrost, waga, etapy procesu, wiek, itp. Teraz wymieszajcie 

karty. Waszym zadaniem będzie ułożenie kart w odpowiedniej kolejności. Możecie 
ciągnąć karty na przemian i wspólnie układać hasła w odpowiedniej kolejności lub 

spróbować ułożyć karty indywidulanie – kto pierwszy ten lepszy. 

 Przykładowe pomysły: 
• Dorosły, niemowlę, dziecko, nastolatek (wiek) 
• Sto, dziesięć, pięć, tysiąc (wiek) 

• Kot, mysz, żyrafa, osioł (wielkość) 
• Pszenica, chleb, ciasto, mąka (etapy) 
• Dąb, drewno, żołądź, mebel (etapy) 
• Kamień, piasek, skała, góra (wielkość) 
• Tydzień, godzina, dzień, rok (czas) 
• Domek dla lalek, blok mieszkalny, dom, wieżowiec (wielkość) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Sprawdzony sposób na labirynt z klocków Lego – a właściwie, aż 4 sposoby! 
Lubicie układać konstrukcje z klocków Lego? Jeśli tak, a nie dopuszczam nawet innej 
odpowiedzi, to mam dla Was propozycję zupełnie inną niż wszystkie! Dzisiaj będziemy 
nie tylko budować, ale też eksperymentować, kombinować i oczywiście dobrze się bawić! 
Połączymy to co dzieci bardzo lubią – klocki Lego i labirynty! W końcu szukanie 
rozwiązań jest nie lada gratką dla młodych ludzi! A ja Wam podpowiem cztery zupełnie 
różne sposoby na wydostanie się z labiryntu! Gotowi? 

 
Do wykonania labiryntu, potrzebne nam będą klocki Lego.  
Większe platformy do podstawy i mniejsze, a dłuższe elementy, 
do budowy ścian. Zaczynamy od obramowania,pamiętając 

oczywiście o wejściu i wyjściu z labiryntu, a następnie budujemy 

korytarze. Na zdjęciu możecie podejrzeć jedną z wersji,  

ale myślę, że bez problemu sami  zbudujecie wspaniałą  
plontaninę do pokonania. 

             A jaki przejść przez taki labirynt? 

I Sposób 

Gwiazdą wieczoru będzie dziś mała kuleczka. Jej zadaniem  

będzie pokonać labirynt i trafić do wyjścia. A do pomocy  
wykorzystamy zwykłą słomkę do napojów. Zadaniem dziecka  
będzie tak przez nią dmuchać, by kuleczka poruszając  
się po korytarzach, dotarła do wyjścia. W efekcie mamy dobre  

ćwiczenie oddechowe i przy tym świetną zabawę! 

II sposób 

Nie odpuszczamy naszej kuleczce! Tym razem słomkę  
zastąpimy własnymi rękami. Ale nie będziemy popychać kulki!  
Co to, to nie! Nie może być zbyt łatwo! Tym razem musimy  
poruszać labiryntem w taki sposób, aby kuleczka trafiała  
w odpowiednie korytarze. Wbrew pozorom nie jest to łatwe  
zadanie, ale korzystne, bo w ten sposób ćwiczymy  

koncentrację ruchową! 

III sposób 

Czas na drobny eksperyment! Małą szklaną czy plastikową  
kuleczkę zastąpimy jej metalową koleżanką. W pakiecie  
przyda się również porządny magnes!! Zasada zabawy jest  
prosta: kuleczkę ustawiamy przy wejściu, a magnes  

pod labiryntem. Poruszamy tylko magnesem i staramy się  
doprowadzić kulkę, aż do mety. Możemy pobawić się  
w iluzjonistów, ukryć rękę pod labiryntem i pokazać jak  
kuleczka samodzielnie porusza się po korytarzach 

 z klocków Lego! 

IV sposób 

Labirynt możemy również pokonać jadąc samochodem.  
I o ile jazda po prostej drodze okazuje się banalna, tak  
wchodzenie w zakręty już nie. Dlatego proponujemy przerobić  

labirynt w taki sposób, aby można go pokonać małym autkiem.  

 

Ale na tym nie kończy się zabawa, bo przecież labirynt można zbudować jeszcze raz i kolejny.  
Za każdym razem inaczej montując ścianki! 

 

 



7. Wielkanocne kurczaczki i króliczki. 
Wracamy do ciekawych prac plastycznych…przedstawiamy kurczaki i króliki z rolek po 

papierze toaletowym. Zobaczcie sami, przeczytajcie instrukcję i zabieramy się do pracy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przygotować: 
– rolki po papierze toaletowym, 

– kolorowe papiery, 

– farby, 

– klej, dwustronna taśma klejąca, 
– czarny pisak lub mazak, 

– małe pompony do kupienia w sklepie papierniczym (noski można 

też zrobić z papieru, bibuły albo z kolorowej włóczki), 
– można także kupić gotowe oczy, ale bez trudu zrobicie je sami. 

1. Rolki po papierze toaletowym oklejamy kolorowymi papierami lub 

malujemy farbami. Kolory dobieramy do zwierzątek czyli np. kurczaczki będą 

żółte, a te wykluwające się pisklaki – będą białe.  
2. Wycinamy wąskie paski czarnego lub brązowego papieru – będą z nich 

wąsy królików. Przyklejamy je do rolek. 
3. Na środku wąsików przyklejamy nosek z papieru lub kolorowego 

pomponika. 

4. Wycinamy większe białe kółeczka i mniejsze czarne. Te mniejsze 

naklejamy na większych – to będą oczy zwierzątek. Można też po prostu na 

wyciętych białych kółeczkach narysować czarne. 
5. Na kartce rysujemy, a potem wycinamy kształty uszu królika i przyklejamy 

na górze od środkowej strony rolek. Nasze króliki są gotowe! 
6. Z czerwonego lub pomarańczowego papieru wycinamy kształty dzióbków 

kurczaczków (kształty rombów, które potem zegniemy na pół). 
7. Wycinamy kształty grzebieni kurczaków i przyklejamy na górze rolek od 

wewnętrznej strony. 
8. Przyklejamy zrobione wcześniej oczy i dzioby do rolek. 
9. Rysujemy pęknięcia na rolkach, które będą wykluwającymi się 

kurczaczkami. Pęknięcia można też zrobić naklejając paski czarnego papieru 

pociętego w kształt ząbków. 
Życzymy kolorowej zabawy! 
 

 

 

 



 

8. Państwa, miasta… 

To doskonała zabawa dla całej rodziny. Przygotowaliśmy dla Was gotowe plansze z 
instrukcją do gry. Wydrukujcie załącznik nr 4 i bawcie się z bratem, siostrą i rodzicami. 
To doskonała okazja aby wykazać się znajomością nazw państw, miast, kolorów czy 
zwierząt na daną literę alfabetu. Udanej zabawy ! 

 

9. Rysowanie po kratce  

Przestawiamy pomysł na wykonanie rysunków na kartce papieru w kratkę. Poniżej 
kilka naszych pomysłów. Do wykonania pracy niezbędne będą: kartka papieru w 
kratkę, linijka, ołówek , kolorowe kredki …..oraz wyobraźnia i głowa pełna pomysłów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wyścig żółwi – zabawa ruchowa  

Proponujemy zabawę, przy której jest sporo śmiechu, każdy z Was ją polubi, będzie 
chciał powtórzyć i bić swoje rekordy. Nazwa może bardziej Wam się skojarzyć z grą 
planszową, ale tym razem to nie to! Pamiętacie ze szkolnych zajęć gimnastycznych 
woreczki z grochem? Będziecie ich potrzebowali! Bardzo łatwo je uszyć, ale jeśli jednak 
z igłą i nitką Wam nie po drodze, wsypcie groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. A 
teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka 
(mama czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci 
woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie 

zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Na pewno każdy z Was lubi poprawiać swój 
rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę 
długo. 

 



11. Kolejna kartka ze Świetlicowej Książki Kucharskiej.  
Zdrowe, smaczne, wesołe i kolorowe wiosenne kanapki – przekąski. Możecie zrobić je 
sami. 

Do ich wykonania potrzebujemy: 

-kromki chleba lub bułki 

-masło 

-szpinak 

-rzodkiewka 

-szczypiorek 

-jajka 

-marchewka 

Na pewno będą Wam smakowały! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli masz swój pomysł na podobną przekąskę, znasz przepis na pyszne ciasteczka 

albo pomagasz mamie gotować obiad – spisz składniki, sposób przygotowania, zrób 
zdjęcia i stwórz autorską kartkę do Świetlicowej Książki Kucharskiej, którą 
wspólnie złożymy w całość po powrocie do szkoły. 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 
 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 
Oblicz i pomaluj zajączka na właściwy kolor. Życzę powodzenia! 

 

 
 

 



Załącznik nr 4 

 


