
Witajcie w kolejnym dniu pracy zdalnej.  

Tym razem mamy dla Was kilka propozycji zabaw, zajęć na kilka kolejnych dni.  
Wybierajcie dowolnie i bawcie się razem z rodzicami.   

 

Praca plastyczna: Pomyślcie jakie zwierzątka kojarzą się Wam z Wielkanocą? Możecie 
ozdobić nimi swój dom. A oto kilka propozycji: 

Jeśli zostało Wam troszkę waty to spróbujcie zrobić wielkanocnego 
baranka: https://www.artycraftykids.com/craft/3d-spring-lamb-craft/ 

Z rolki po papierze toaletowym możecie wykonać Zajączka, który będzie piękną ozdobą 
na stole https://www.arbuziaki.pl/wielkanocne-zajaczki-z-rolek-po-papierze/   

Możecie również pokolorować lub pomalować kolorowanki dostępne w załączniku 
(zajączek i kurczaczek).  

Gdy już wykonacie Wasze zwierzątka możecie pobawić się z rodzicami paluszkami: 

Zabawa paluszkowa 

 Podskakuje zając (paluszki u jednej ręki  tworzą zająca i poruszamy udając podskoki),  

uszami machając (machamy raz jednym raz drugim palcem)  

tworzy pisaneczki (z paluszków układamy kształt jajka), 

 to w kropeczki (kropkujemy)  

to w paseczki (w powietrzu rysujemy paski). 

Później zając zmyka (skaczemy paluszkami)  

prosto do koszyka (druga rączka tworzy koszyczek), 

 a tam sól (udajemy solenie),  

masełko (ruch smarowania),  

chlebek pokrojony(kroimy palcem).  

Zając zjadł wszystko (ruszamy palcami udając jedzenie) 

 i jest najedzony (masujemy brzuch).  

https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ 

 

https://www.arbuziaki.pl/wielkanocne-zajaczki-z-rolek-po-papierze/
https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ


Podczas Wielkanocy najważniejsze są jajka – samodzielnie lub z rodzicami 
wykonaj pisankę.  Ugotowane na twardo jajko zamocz w barwniku lub pomaluj farbką. 
Gdy wyschnie możesz na jajku rysować dowolne wzory.  

 

 

Piosenka do utrwalenia. Dzieci zaczęły się jej uczyć w przedszkolu. Możecie ją 

nucić i śpiewać przy wykonywaniu  zabaw.  

Święta, Święta biją dzwony 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0 

 

 

A teraz zadanie  na słodko. Zachęcamy do upieczenia wielkanocnej babki. Dzieci na 

pewno bardzo chętnie zaangażują się w to zadanie.  

Wielkanocna babka 

Składniki: 

 200 g mąki pszennej tortowej - 1 szklanka i 2 łyżki mąki 

 100 g skrobi/mąki ziemniaczanej - troszkę ponad pół szklanki 

 150 g cukru pudru - niecała szklanka 

 150 g masła - 3/4 kostki o wadze 200 g 

 4 średnie jajka 

 1 duża cytryna - sok + otarta skórka 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

Odmierz 200 gramów mąki pszennej tortowej. To będzie jedna szklanka i dwie łyżki mąki. Do jednej miski wsyp 

również trochę ponad pół szklanki skrobi ziemniaczanej, czyli do 100 gramów skrobi. Wsyp też łyżeczkę proszku 

do pieczenia. Wszystkie sypkie składniki wymieszaj razem dokładnie lub przesiej do drugiej miski.  

Masło wyjmij wcześniej z lodówki. Możesz je dodatkowo pokroić w kostkę, by szybciej zmiękło. Nie podgrzewaj 

go. Masło powinno naturalnie zmięknąć. Nie zostawiaj go również na słońcu. Po maksymalnie dwóch godzinach 

powinno być już miękkie, ale nie rozpływające się. Przy dotknięciu palcem, czy łyżką powinno się bez oporu 

odkształcać. Miękkie masło ucieraj w drugiej misce. 

Gdy masło zrobi się jasne i puszyste możesz stopniowo dodawać cukier puder. Łyżka po łyżce, aż dodasz cały 

cukier. Całość ubijasz nadal na wysokich obrotach. Następnie wbijaj jajka. Po każdym jajku ubijaj masę przez 

chwilę, aż całkowicie połączy się w krem. Jeśli w którymś momencie masa wyda Ci się "zwarzona".. nic nie 

szkodzi. Ciasto również się uda. Po zmiksowaniu wszystkich jajek, do masy dodaj też wcześniej przygotowane 

składniki sypkie. Ciasto mieszaj już przy pomocy szpatułki z sylikonową końcówką, albo drewnianą łyżką.  

http://strzeszowprzedszkole.pl/files/publikacje/jpg2pdf_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0


Formę z babką wielkanocną umieść w piekarniku nagrzanym do 175 stopni (grzanie góra/dół). Wybierz 

środkową półkę. Ciasto piecz około 40 minut. Po około 35 minutach sprawdź czy ciasto jest już upieczone. 

Ostrożnie uchyl drzwi piekarnika i wbij w ciasto drewniany patyczek do szaszłyków. Jeśli po wyjęciu patyczek 

jest suchy, to znaczy, że ciasto jest już upieczone.  

 

 

Czekamy na zdjęcia Waszych prac. Będziemy je zamieszczać na stronie 

internetowej przedszkola pp7brzeg.pl.   

Pozdrawiamy i życzymy miłej pracy 


