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Maszyna do pisania
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ -PLASTYKA





Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne  

Temat:  

Zwyczaje wielkanocne:  pisanki. 

Potrzebne materiały: kartka z bloku technicznego lub tektura, skorupki z jajek, klej najlepiej 

wikol, ale może być też inny, farby plakatowe, pędzelek, flamaster. 

Kolejność czynności: 

- na kartce lub tekturze rysujemy flamastrem kontury jajka, 

- dokładnie i grubo smarujemy klejem powstały szkic starając się nie wychodzić poza linie, 

może to zrobić dziecko 

- na miejsce posmarowane klejem dziecko przykłada większe  fragmenty skorupek i dość 

mocno je dociska aby połamały się na mniejsze, te kawałki skorupek które przedostały się za 

linie szkicu usuwamy, 

- gdy dziecko wypełni cały kontur obrazka skorupkami, może zacząć je malować farbkami.  

PORADY 

Gdy nie mamy akurat w danej chwili skorupek z jajek, dziecko może wyklejać kontury jajka 

kolorowym papierem, drąc go na kawałeczki ( wtedy nie maluje farbkami), lub zwykłym 

białym (wtedy trzeba pomalować), można posypać warstwę kleju na szkicu : kaszką, ryżem i 

gdy klej wyschnie pomalować. Gdy dziecko chce możemy powstałą pisankę wyciąć 

nożyczkami i odwrócić na drugą stronę na której dziecko wykona to samo, tak powstałą 

pisankę możemy przewlec wstążką i zawiesić. 

 

Temat: 

Zwyczaje wielkanocne: omówienie poprzez zagadki, gry słowne. 

Rodzic czyta dziecku, dziecko wskazuje poprawną odpowiedź. 

1. Co jest prawdą, a co żartem? 

Na Wielkanoc: 

ubieramy choinkę, 

święcimy palmy, 

malujemy jajka, 

zapalamy znicze, 

pieczemy baby i mazurki, 

święcimy pokarmy, 

dzielimy się opłatkiem, 

oblewamy się wodą. 



2. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami: 

malujemy, pieczemy, święcimy, oblewamy, dzielimy się 

 

W okresie Świąt Wielkanocnych .......................................... palmy, 

......................................jajka, ............................................. baby i mazurki, 

......................................... pokarmy. Podczas wielkanocnego śniadania 

.......................................... święconym jajkiem i składamy sobie życzenia. 

W śmigus-dyngus ..................................... się wodą. 

 

ZAGADKI 

Co wkładamy do wielkanocnego koszyka? 

Oby dzięki ludzkiej pracy i opiece nieba nigdy na twym stole nie zabrakło ........... (chleba) 

Azorek radośnie przy koszyku hasa, lecz nic z tego nie będzie, nie dla psa ............... (kiełbasa) 

W cebulowych łupinkach lub farbkach kapane, w prześliczne desenia ręcznie malowane ......... 
(pisanki) 

Może być z cukru, może być z ciasta, lecz najważniejszy jest i basta. (baranek) 

Sypka jak piasek, jak śnieg biała, smaku dodaje już szczypta mała. (sól) 

 

Historia śmigusa- dyngusa – proszę przeczytać dziecku. 

Polewanie wodą w wielkanocny poniedziałek ma długą tradycję, bo ponad 600-letnią i 

wywodzi się jeszcze z tradycji dawnych Słowian. Symbolizuje pozimowe oczyszczenie, 

radość z przebudzenia się wiosny i oznaki kwitnącej przyrody. Śmigus to nic innego, jak 

zwyczaj smagania witkami wierzbowymi. Wierzono bowiem, że wychłostanie witkami 

kobiety służy jej urodzie, a mężczyźnie doda odwagi i siły. Był to też swego rodzaju rytuał 

oczyszczający i odstraszający złe moce, z drugiej strony – gwarantował płodność i urodzaj. 

Oczyszczać od złych mocy, a także od tego, co przyniosła ze sobą zima, można się było także 

poprzez wodę. Stąd wziął się drugi człon nazwy – dyngus. Pierwotnie zwyczaj ten wiązał się 

z wykupywaniem się. Za pomocą podarunku, w tradycji słowiańskiej: jajka lub pisanki można 

było uniknąć psikusa, czyli oblania wodą. 

Przez dziesiątki lat Lany Poniedziałek kultywowany był głównie na wsiach, gdzie młodzi 

chłopcy z naczyniami pełnymi wody atakowali dziewczyny. Był to element zalotów, którego 

rodowód leży prawdopodobnie w pogańskich obrzędach kultu wiosny i płodności Ta z 

dziewcząt, której nie oblano wiadrem wody albo nie wrzucono do rzeki czuła się obrażona. 

Inaczej wyglądała zabawa w bardziej dystyngowanym towarzystwie, ale i tak kończyło się 

zmoczonym ubraniem. 

O świcie w Poniedziałek Wielkanocy gospodarze, głównie z południa Polski kropią swoje 

pola wodą święconą, wbijają w ziemię krzyżyki z palm, żegnają się znakiem krzyża i modlą 

się, aby zapewnić urodzaj i pomyślność w pracy, a także uchronić zasiewy przed klęskami 

żywiołowymi. 

 













Zajęcia rozwijające kreatywność – plastyka. 

OZDOBY WIELKANOCNE - MASA SOLNA 

Przed Wielkanocą warto pokusić się o przygotowane kilku świątecznych ozdób. 
Pamiętajmy jednak, że pisanki to nie jedyny atrybut związany z wielkanocnym 
świętowaniem. W koszyczku ze święconką nie powinno zabraknąć baranka, kurczaczków 
czy zajączków, które chociaż są z nami na świątecznych stołach dopiero od początku XX 
wieku, to jednak chyba na stałe zagościły w wielkanocnym koszyku z jajkami. Do ich 
przygotowania można użyć wdzięcznego tworzywa jakim jest masa solna. 

MASA SOLNA 

Czyli wszystko o robieniu masy, modelowaniu i ozdabianiu gotowych wyrobów z masy 
solnej :-) 

 

Masę solną wykonuje się mieszając mąkę, sól i wodę z klejem do tapet mieszając je w 
proporcjach: 

 2 części mąki pszennej,  
 1 część soli kuchennej drobnoziarnistej,  
 3/4 części wody o temperaturze pokojowej,  
 Kleju do tapet dodaje się 1 łyżkę na na każde 10 dag mąki. 

Po wymieszaniu mąki, soli i kleju do tapet dodajemy powoli wodę cały czas mieszając 

tak, by uniknąć powstania grudek. Masę zagniatamy około 15 minut aż nabierze 
jednolitej i elastycznej konsystencji. 

Kiedy jest już odpowiednio formujemy z niej kulę i wkładamy do woreczka foliowego, 
żeby nie wyschła. Następnie umieszczamy na około 2 godziny suchym i chłodnym 
miejscu (nie w lodówce). Gotową masę solną można przechowywać do 2 tygodni. 

Żeby masa solna nie przyklejała się w czasie wałkowania i formowania w pożądane 
kształty, deseczkę na której pracujemy najlepiej wyłożyć folią aluminiową. Chcąc 
połączyć pojedyncze elementy należy mające stykać się powierzchnię zwilżyć mokrym 
pędzelkiem, aby się skleiły. 

Możemy ozdobić nasze figurki odciskając w masie solnej, ręcznie lub przy pomocy wałka, 
różne przedmioty (materiały z grubym splotem, koronki, liście z mocno zaznaczonymi 
nerwami, guziki i wszystko inne co tylko przyjdzie nam do głowy). Jako oczek, do 
naszych choinkowych świątecznych figurek, możemy użyć kolorowych koralików albo 
goździków. 

http://www.kuradomowa.com/zrobtosama/masa_solna.html


Masę solną możemy dowolnie barwić dodając do niej niewielką ilość farb olejnych lub 
temperowych albo przypraw (np kurkumy). Po wysuszeniu figurki kolor nieco zblaknie, 
ale można ją jeszcze po wierzchu pomalować farbami wodnymi albo bardzo 
rozcieńczonymi temperami. Ciekawe efekty daje też brązowienie figurek w piekarniku. 
Zaczyna się w temperaturze 70-80°C podpiekając je przez godzinę i przez kolejne pół 
godziny zwiększając temperaturę do 180°C, tak długo aż nabierze złocistej barwy. 

Figurki należy suszyć w piekarniku w temperaturze 70-80°C około 10-12 godzin, 
obracając je co godzinę by równomiernie wysychały. Można robić przerwy w czasie 
suszenia, pilnując jednak by w sumie figurki przebywały w piekarniku tyle, ile powinny. 

Po wystudzeniu trzeba je jeszcze pomalować lakierem bezbarwnym. 

 

Do zrobienia tych ozdób użyłem masy solnej barwionej temperą. Można jednak równie 

dobrze lepić z masy niebarwionej, a malować dopiero gotowe - wyschnięte ozdoby. 



 

Oczy kurczaczków, kaczek, zajączków i całej reszty wykonane zostały z mojej ulubionej 

czarnuszki, która dobrze przyczepia się do masy solnej i ze względu na ciemną barwę 
świetnie się na niej odznacza. 

 

Trawa i sierść niektórych baranków zostały uformowane dzięki wyciskarce do czosnku. 



 

Z gotowymi ozdobami należy obchodzić się w miarę delikatnie – nie rzucać nimi, gdyż 

masa solna jest tworzywem dość kruchym. Jeśli zachodzi podejrzenie, że czyjeś małe 
rączki mogą przez nieuwagę połamać nasze baranki i zajączki (dzieci czasem trudno jest 

upilnować) można wykonać wielkanocne ozdoby z lekkiej masy do modelowania. 

 

Warto zobaczyć też kilka innych pomysłów na figurki z masy plastycznej: 

 kurczaczek w skorupce  
 baranek wielkanocny 

http://www.creativehobby.pl/product_info.php?ref=19&products_id=39&affiliate_banner_id=1
http://www.pastrywiz.com/easter/chick.htm
http://www.christiancrafters.com/craft_lamb.html


 





 

Zajęcia rozwijające kreatywność –Technika  

Do wykonania z zajęć rozwijających kreatywność techniczną od pani Kazi. 

 

Wycinanie nożyczkami głowy, tułowia, dzioba, dwie nogi i skrzydła bociana. 

 

Łączenie klejem lub nitką  wyciętych elementów bociana, malowanie dzioba    

i nóg na czerwono. 

 

Cięcie  nożyczkami rombów z kolorowej bibuły. Zwijanie rogów do środka i 

wykonanie kwiatka. 

 

Ozdabianie gałązek np. bukszpanu zrobionymi kwiatkami, wstawienie do 

flakonu na biurku. Pozdrawiam. 



Propozycje zajęć ruchowych w domu 

Wiosna ! wracamy do formy  

 

1.Rozgrzewka.  

 

Znajdź odrobię miejsca do ćwiczeń . 

Rozgrzej mięsnie głowy (góra-dół, skręty boczne) 

Rozgrzej mięsnie ramion (krążenia w przód tył ,wymachy poziome i pionowe) 

Rozgrzej mięsnie tułowia (skłon w przód ) 

Krążenia bioder ( w jedną i drugą stronę ) 

Rozgrzej mięsnie nóg ( wykonaj przysiady ) 

Zrób kilka podskoków ( na prawej i lewej nodze ) 

 

Wszystkie ćwiczenia powtórz minimum 8 razy  

 

2. Zabawa ożywiająca Pada Deszczyk 

 

Zabierz reklamówkę jednorazową następnie podrzucaj ją do góry . 

Łap na zmianę prawą i lewą ręką jak wiosenny deszcz. 

Następnie zrób to samo w podskoku. 

Po złapaniu reklamówki przełóż ją raz pod jedną raz pod drugą nogą. 

Połóż jednorazówkę na podłodze ( kałuża) i spróbuj ją przeskoczyć. 

 

Wszystkie ćwiczenia powtórz minimum 8 razy  

 

3. Zabawa uspokajająca  

Połóż się na plecach i dmuchając spróbuj napełnić torebkę powietrzem do pełna. 

 

Ćwiczenia dodatkowe ( z balonikiem) 

- podbijanie balonika prawa lewa ręka, głowa 

- rzuty na odległość prawa lewa ręka , oburącz 

- leżenie na plecach, podbijanie rękami balonika 

- w marszu balonik miedzy kolanami, idziemy do przodu 

- w marszu – wysokie unoszenie kolan, dotykanie kolanami balona trzymanego oburącz w 

wyprostowanych RR 

- podrzut balonika i dmuchanie w niego przed nasz buzią gdy będzie on spadał na podłogę  

- siad skulny, dłonie oparte o podłogę,balonmiędzy stopami – prostowanie i uginanieNN nad 

podłogą. 
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