
 

Zadanie 1 

Przebiśnieg stemplowany rolką 

 
Niby zimno, ale słoneczko już całkiem solidnie przyświeca, jeszcze zatem kilka dni i będziemy 

mogli się cieszyć pierwszymi oznakami nadchodzącej wiosny. Najbardziej czekam na 

przebiśniegi– to moje ulubione kwiaty – delikatnej urody, ale niezłomnej siły istnienia. 

 

Zapraszam zatem do wyczarowania obrazka z przebiśniegami w roli głównej przy użyciu rolki po 

papierze toaletowym. 

Materiały i przybory: 

• szary papier, 

• rolki po papierze toaletowym, 

• farby, pędzel, płaski pojemnik oraz podkładka, 

• nożyczki. 

 

 
1. Kartkę szarego papieru przycinamy, aby nadać jej kształt kwadratu. 

2. Rolki po papierze toaletowym spłaszczamy. Na płaski pojemnik wyciskamy białą i zieloną farbę. 

 

 

 

3. Rolkę moczymy w białej farbie i stemplujemy kształt kwiatów przebiśniegów. 

 



 

4. Do wykonania liści również używamy spłaszczonej rolki – moczymy ją w farbie,                           

a następnie przesuwamy po papierze. 

 

5. Wypełniamy kontury przy użyciu grubego pędzla i farby, dodajemy intensywnie niebieską 

ramkę. Przebiśnieg najlepiej prezentuje się namalowany właśnie na szarym papierze. 

 

Miłej zabawy :) 

 



Zadanie 2 

Zabawy ruchowe 

Poproś osobę dorosłą o przeczytanie rymowanki i spróbuj wykonać zadanie :) 

 

Ręce w górę, ręce w bok 
Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Ruch i podskok to zabawa 

Sport dla dzieci ważna sprawa. 

Ręce w górę w przód i bok, 

Skłon do przodu, przysiad, skok. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Kolana, pięty, kolana, pięty, 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Oczy, uszy, usta, nos. 

 

 

A na zakończenia Wasz ulubiony tanieć Baby Shark 

https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is      :) 

 

 

WIELKANOC 

https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is


 

 
 

1.Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym, że dobry  Jezus spoczywa w grobie, ale 

Jezus  nie  został w grobie na zawsze.   

Po trzech dniach  powstał z niego, to znaczy wyszedł z grobu żywy i nigdy już nie 

umrze. Będzie żył na wieki, czyli zawsze. Jezus jest znowu pośród nas, ponieważ 

bardzo nas kocha. 

2. Posłuchajcie  audycji. Niedziela Zmartwychwstania. 
https://www.youtube.com/watch?v=JTW6VMLAeqw 

 

3.Zaśpiewajcie piosenkę Bóg nie umarł 
https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTW6VMLAeqw
https://www.youtube.com/watch?v=JAwddr6OEDQ


 
 

 

 

 

 

 
Niedziela Bożego Miłosierdzia 

1. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić w kościele Święto Miłosierdzia Bożego. 

2. A czym jest Boże Miłosierdzie i kim była siostra Faustyna? 

3. Miłosierdzie Boże to wielka miłość połączona z wiernością i współczuciem. Bóg kocha nas 

właśnie taką miłością. Nawet jeśli zrobimy coś złego, Bóg nas nie zostawi , ale zawsze będzie 

blisko każdego z nas. Zawsze nam wybaczy, jeśli Go o to poprosimy. 

4. Siostra Faustyna była zakonnicą, której ukazywał się Pan Jezus. Mówił jej o wielkiej miłości 

Pana Boga do każdego człowieka. Wszystkie polecenia i prośby Pana Jezusa siostra Faustyna 

spisała w książce pt. Dzienniczek. 

5. Pan Jezus nauczył ją pięknej modlitwy -  Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlimy się w niej               

o to, aby dobry Bóg przebaczył ludziom ich grzechy,. 

6. Pan Jezus poprosił siostrę Faustynę o namalowanie obrazu. Popatrzcie na ilustracje. 



 
 

7.Poszukajcie, może macie ten obraz w domu. Popatrzcie na promienie wypływające z serca Jezusa. 

Jeden ma kolor jasnoniebieski i oznacza wodę, która w czasie chrztu czyni nas dziećmi Bożymi. 

Drugi ma kolor czerwony i oznacza krew Jezusa, którą z miłości oddał za nas na krzyżu. 

8.Posłuchaj piosenki 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA

