
Temat: Powitanie wiosny. 

Zadanie 1 

Wykonaj pracę plastyczną pt. „Pani Wiosna w 3D”

 

Do wykonania tej pracy potrzebujesz: blok z kolorowymi kartkami, nożyczki, klej, 

flamastry.  

Wykonanie twarzy 3D z kartki na pierwszy rzut oka wydaję się trudne, ale wcale takie 

nie jest. Poproś o pomoc rodziców. Przygotowałam dla Ciebie instrukcję wykonania: 

1. Kartkę A4 składamy na pół i przecinamy wzdłuż zaznaczonej linii. 

2. Bierzemy jedną część kartki i zaginamy jej boki. 

3. Zagięte krawędzie smarujemy klejem. 

4. Przyklejamy na kartkę A4, tak aby twarz była wypukła (patrz zdjęcie). 

5. Bierzemy drugą połowę kartki i wycinamy dwa paski. Szerszy na szyję i cieńszy 

na nos. 

6. Cienki pasek składamy na pół i sklejamy jego końce. Palcami zaginamy „czubek 

nosa”. 

7. Przyklejamy nos i szyję. 

8. Z pozostałej kartki wycinamy dwa małe półkola i przyklejamy je pod dwóch stronach 

twarzy. W ten sposób powstaną uszy. 



 



 

Twarz jest gotowa, zatem czas na wykonanie włosów i pozostałych elementów buzi. Włosy 

możesz zrobić z papieru, wełny, krepy, materiału (co tylko masz pod ręką).  Grzywkę 

przyklej do czoła, z boku doklej dłuższe włosy. Ozdób głowę kolorowymi kwiatami 

wyciętymi z papieru, wstążkami, motylkami, listkami wg pomysłu. 

Nie  zapomnij o ustach i oczach. Usta można narysować flamastrem lub wyciąć z kolorowej 

kartki. Oczy wycinamy z białej kartki i przyklejamy. Życzę Wam powodzenia! 

Zadanie 2 

Zabawa muzyczno-ruchowa pt. „Ręce do góry”. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&feature=youtu.be  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&feature=youtu.be


Zadanie 3 

Pokoloruj litery, które tworzą wyraz „motyl”. 

 

 

 

Z ilu głosek składa się słowo motyl? Narysuj w okienku tyle kresek, ile jest w słowie motyl. 

 
 

Pokoloruj litery, które tworzą wyraz „wiosna”. 

 

p w i m o t s n k a 
 

Z ilu głosek składa się słowo wiosna? Narysuj w okienku tyle kwiatków, ile głosek słyszysz w 

słowie wiosna. 

 

 

m w o t z y l 



Zadanie 4 

WIELKI PIĄTEK 

Jezus bardzo nas kocha, dlatego zgodził się nieść krzyż, a potem na nim umarł. 

Droga, którą szedł  z krzyżem nazywamy drogą krzyżową. W czasie Wielkiego 

Postu w naszych kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi krzyżowej, 

podczas których ludzie modlą się i rozmyślają o cierpieniu Pana Jezusa. 

Porozmawiaj z bliskimi o tym wydarzeniu. 

Zajrzyj do podręcznika i zobacz kogo spotkał Pan Jezus . Podręcznik – temat 37  

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-

religii/przedszkole/tem_30_56_Podrecznik_szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf 

Podpowiedzi : Matkę Bożą, Szymona z Cyreny i Weronikę 

Narysuj krzyż i pięknie go ozdób. 

 

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/przedszkole/tem_30_56_Podrecznik_szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/przedszkole/tem_30_56_Podrecznik_szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf

