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PRIMA -APRILIS ;) 

Pomysł dla rodziców, którzy lubią robić psikusy swoim dzieciom.  

Zrób dla nich… MLEKO UFOLUDKA. Wystarczy barwnik spożywczy i odrobina fantazji!  Nikt nie 

spodziewa się płatków z zielonym mlekiem:) Oczywiście mleko może być we wszystkich kolorach tęczy. 

Wybór barwy zależy od fantazji rodziców.  

ROBACZEK W PAŚCIE DO ZĘBÓW.  

A co by było, gdyby jeden taki rodzynkowy stworek wypadł z pasty do zębów w Prima Aprilis?  Przetnij 

rodzynki na pół. Zroluj połówkę palcami, aby wyglądała jak długi cienki robaczek.  Włóż do otworu tubki 

dziecięcej (lub rodzica, brata, siostry) pasty do zębów i zakręć tubkę.  

Czekaj na minę rodzeństwa/rodzica, gdy wraz z pastą na szczoteczkę wypadnie „robaczek”!  

 

UWAGA !!! Zadanie dla Rodziców ;) z pomocą dzieci proszę rozwiązać 

krzyżówkę Wielkanocną odpowiedzi oczekuję na poczcie elektonicznej ;) 

Szanowni Państwo mile widziane też są zdjęcia wykonanych prac przez dzieci 

DZIĘKUJĘ 

 



 
 

 

 

 



1. Rozwiązywanie wielkanocnych zagadek: 

Zrobione z wydmuszek, pięknie malowane – 

w szlaczki kolorowe albo nakrapiane. (pisanki) 

Wśród pisanek siedzi, ma żółty kubraczek. 

Powiedz, co to jest. To mały… (kurczaczek) 

Stoi z rogami, bielutki obok pisanek, 

To nasz wielkanocny … (baranek) 

Jeden taki dzień w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, to się nie gniewamy. (Lany Poniedziałek)  

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, bo on susami – kic! kic! Ucieka. (zajączek) 

Przeważnie jestem biały i na stole leżę.  

Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. (obrus)  

 

2. Pokaz i omówienie ozdobionych jaj „Pisanki, kraszanki”, który znajduje się w poniżej podanym linku 

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

Inne ciekawe sposoby zdobienia jaj: 5 sposobów malowania jajek i pisanek  

https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U 

3. Wykonaj ćwiczenia w książeczce ,,Nowa Trampolina 4", s.40 i 41. Liczenie pisanek i wpisanie w tabeli 

po śladzie odpowiedniej liczby. Rysowanie linii różnymi kolorami i nalepianie obrazków zgodnie z kodem.  

4. Propozycja pracy plastycznej: ,,Kartka Wielkanocna". Z szablonu, który otrzymały dzieci wraz                  

z książeczkami ( do wydruku znajduje się na następnej str.) dziecko wycina kształt kartki, składa tak by dwa 

owale się na siebie nałożyły. Pierwszą stronę z kurczaczkiem koloruje, zdobi według własnej koncepcji 

korzystając z dowolnych materiałów, a na stronie wewnętrznej kartki może przykleić gotowy nadruk  

(poniżej do wydruku) lub samo napisać krótkie świąteczne życzenia np. ,,Wesołego Alleluja" 

              

Zachęcam do obejrzenia bajeczki link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=bZM27wu-Z9Y 

5. Karty pracy dla chętnych dzieci między innymi do ćwiczeń grafomotorycznych na kolejnych stronach.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Doprowadź kurę do kurczątek 

 



Rysujemy po śladzie 



 

 

 



 

 



 

 



Czy uda Ci się doprowadzić króliczka do pisanek?  

 

 

  


