










Z.R.K Plastyka klasa VIIa 

Dzień dobry 

Na dzisiejszych zajęciach chcę zaproponować wykonanie kilku ozdób, które można 

przeznaczyć na wielkanocne prezenty. Poniżej umieszczam filmik z instrukcją wykonania. Do 

wykonania zadania można wykorzystać materiały dostępne w domu. Życzę dobrej zabawy. 

 

Wielkanocne prezenty: https://www.youtube.com/watch?v=Ah5WYKluU5w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ah5WYKluU5w


Wykonanie pisanki z jajka, malowanie farbami. Wesołych Świąt od pani Kazi. 

Materiały potrzebne do wykonania pisanek wielkanocnych:  

 wydmuszka jajka kurzego, 

 biała farba (ewentualnie) - plakatowa, emulsyjna lub akrylowa, 

 farby plakatowe, 

 podstawka pod jajko. 

 

 



VIIa FOS 

Temat:  

Ozdobne flakoniki na palmę wielkanocną:  tradycje wielkanocne. 

Potrzebne materiały: rolka papieru toaletowego, mąka pszenna lub żytnia, szklana butelka, 

farby plakatowe , pędzel. 

Kolejność czynności: 

- rolkę papieru toaletowego proszę podrzeć na drobne kawałeczki, zalać wodą i zostawić na 

kilka godzin, 

- następnie odcedzić wodę, a mokry papier dobrze wycisnąć, dosypać około 10 dag mąki i 

dobrze wymieszać ręką do uzyskania spoistej masy, 

- butelka (mogą być po oranżadzie, pepsi, Kubusiu, soku, itp.) dokładnie oblepić papierową 

masą z zewnątrz 

- gdy masa wyschnie możemy ją pomalować na różne kolory i wzory. 

 

PORADY 

      Papier toaletowy możemy zastąpić starymi gazetami, byle nie pisma kolorowe bo w tych jest 

mało celulozy, może być ,,Nowiny,, , albo ,, Wyborcza,,. Mąkę możemy dodać na ,,oko,,. 

Gdy masa jest za sucha dodajemy wodę gdy za rzadka dodajemy mąkę. Żeby wysuszyć 

oblepioną masą butelkę możemy ją włożyć do piekarnika ok 100 stopni (termoobieg). Butelkę 

oblepioną masą możemy pomalować jak chcemy w różne wzory , szlaczki czy w jeden kolor. 

Taka butelka może nam posłużyć również jako flakon na kwiaty, nie koniecznie na palmę 

wielkanocną. Farba lepiej ,,łapie,, na suchej masie więc najlepiej malować słoik po 

wysuszeniu. 

Temat: 

Zwyczaje wielkanocne: palma wielkanocna. 

Rodzic czyta dziecku. 

      Palma wielkanocna jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, ale 

także symbolem męki oraz odkupienia. Niedziela Palmowa (zwana też Niedzielą Wierzbną) 

przypada na tydzień przed Niedzielą Wielkanocną. Właśnie na tydzień przed Świętami wierni idą 

poświęcić palmy do kościoła. Tradycja święcenia palm sięga w Polsce XI wieku, choć sam 

zwyczaj ich przygotowania jest znacznie starszy. 

      Współcześnie palma wielkanocna jest postrzegana przede wszystkim jako element tradycji oraz 

dekoracja. Dawniej wierzono, że jeśli domownicy mają poświęconą palmę, nic złego im się nie 

stanie. Palma chroni przed nieczystymi mocami nie tylko ludzi, ale także zwierzęta. Zachowa 

domowników i ich inwentarz w zdrowiu i da im spokój. Uchroni też plony przed niepogodą – 

gradobiciem, powodzią, pożarem, burzą, wichurą. Przed laty po powrocie z kościoła w Niedzielę 



Palmową gospodynie dawały dzieciom do zjedzenia bazie kotki albo delikatnie uderzały palmami 

swoje dzieci. Wszystko dlatego, aby potomstwo było zahartowane, rosło silne i zdrowe. Kto 

cierpiał na ból gardła, też łykał bazie.  



Polecam gry edukacyjne, skopiuj link do przeglądarki. 

Pozdrawiam 

Różnice 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/roznice 

 

 

Labirynt 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/delfin-finek-

labirynt 

 

 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/roznice
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/delfin-finek-labirynt
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/delfin-finek-labirynt




1. Jakie to święta ? – dopasuj obrazki i wklej 

 

 



2. Dopasuj etykietki do obrazków. 

  

 

 

 

 

 


