
 

Witajcie Gwiazdeczki! 

 

1. W dniu dzisiejszym zapraszamy Was do  wysłuchania piosenki  o zajączku 

pt.  Hopla, hopla! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

Po wysłuchaniu piosenki  ( możemy słuchać dwa lub trzy razy ), zadajemy dziecku pytania: 

1. Gdzie skoczył zając? 

2. Do czego zając zebrał jajka? 

3. Co zając zrobił z jajek? 

4. Gdzie schował pisanki? 

5. Co dzieci zrobiły z pisankami? 

2. Zabawa pt. „ Zajączki”  

– Dzieci ( zajączki ) skaczą obunóż w czasie refrenu piosenki starając się wykonać jak 

najdłuższe skoki. 

3. Podaruj zajączkowi kolorową pisankę. 

Dzieci  zamieniają jajko na kolorową pisankę, rysując kredkami lub malując farbami – 

zwracamy uwagę na prawidłowy chwyt kredki lub pędzla, utrwalamy nazwy kolorów, a po 

zakończonej pracy myjemy dokładnie rączki pamiętając o naszych 6 krokach: 

 1. umyj rączkom brzuszki 

 2. później plecki 

 3. i paluszki 

 4. potem pace złap na wędkę 

 5. pokręć kciuki śrubokrętem  

 6. i na koniec swe paluszki potrzyj szybko o dwa brzuszki. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


 

 

 

 

 

 

 

https://creazilla.com/pl/ 

 



4. Policz, ile jest zajączków poniżej i wodząc paluszkiem po linich odgadnij, który 

zajączek zje kapustę? Czy pierwszy, czy drugi a może trzeci? 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Pomaluj zajączka farbami, doklej mu to, czego mu brakuje. Jak myślisz co to jest? 

 



 

6.Wykonajcie wspólnie z Rodzicami swojego zajączka  np. z pokrywki od słoika,  z rolki 

po papierze  toaletowym lub wymyślcie jeszcze innego. Czekamy na Wasze zdjęcia z 

pracami. 

ZAJĄCZEK Z POKRYWKI PO SŁOIKU 

 

 

 

Co będzie potrzebne: 

-  pokrywka, pokrywki metalowe po np. słoiku wyjedzonych ogórków, mogą być różnej 

wielkości 

– coś do  zrobienia otworu w pokrywce 

– pisak/pisaki 

– podkładki pod meble (filcowe, gumowe, które np. podkleja się pod nogi taboretów), 

ewentualnie kolorowy papier samoprzylepny lub zwykły (wtedy będzie potrzebny 

również klej) 

– wstążeczka/sznureczek 

– sztywny karton na uszy (nasze wycięłam z pojemnika po jajkach)  

– taśma klejąca dwustronna 

– karteczki samoprzylepne/kolorowy papier 
 



 

 

             

Wykonanie zajączka: 

– w pokrywce robimy dziurkę 

– naklejamy podkładki pod meble w miejsce oczu (lub przyklejamy wycięte z papieru/robimy 

pisakiem) 

– naklejamy nosek/trójkącik wycięty z podkładki pod meble/papieru 

– rysujemy pyszczek i charakterystyczne zęby 

– wycinamy z kartonu kształt długiego ucha i drugie dorabiamy z jego szablonu 

– uszy przyklejamy taśmą klejącą dwustronną z tylnej górnej części pokrywki/ królika 

– z karteczek samoprzylepnych odcinamy klejącą się część i z niej wycinamy kształt środka 

uszu – naklejamy go na uszy królika. 

– przez dziurkę przeciągamy wstążkę i wiążemy – tworząc zawieszkę dla króliczka.  

  

 

 

   

           

 

 

Źródło: https://miastodzieci.pl/ 



 
 

ZAJĄCZKI LUB KURCZĄTKA Z ROLEK PO PAPIERZE TOALETOWYM 
 

 

Co będzie potrzebne: 

– rolki po papierze toaletowym, 

– kolorowe papiery,  

– farby, 

– klej, dwustronna taśma klejąca, 

– czarny pisak lub mazak, 

– małe pompony do kupienia w sklepie papierniczym lub Pepco (noski można też zrobić 

z papieru, bibuły albo z kolorowej włóczki), 

– można także kupić gotowe oczy, ale bez trudu zrobicie je sami. 

 

1. Rolki po papierze toaletowym oklejamy kolorowymi papierami lub malujemy farbami. 

Kolory dobieramy do zwierzątek czyli np. kurczaczki będą żółte, a te wykluwające się 

pisklaki – będą białe. Jeśli wybraliśmy pomalowanie, należy poczekać aż farba całkowicie 

wyschnie i dopiero przystępować do dalszej pracy. 

2. Wycinamy wąskie paski czarnego lub brązowego papieru – będą z nich wąsy królików. 

Przyklejamy je do rolek. 

3. Na środku wąsików przyklejamy nosek z papieru lub kolorowego pomponika. 

4. Wycinamy większe białe kółeczka i mniejsze czarne. Te mniejsze naklejamy na większych 

– to będą oczy zwierzątek. Można też po prostu na wyciętych białych kółeczkach narysować 

czarne. 

5. Na kartce rysujemy, a potem wycinamy kształty uszu królika i przyklejamy na górze od 

środkowej strony rolek. Nasze króliki są gotowe! 

6. Z czerwonego lub pomarańczowego papieru wycinamy kształty dzióbków kurczaczków 

(kształty rombów, które potem zegniemy na pół). 

7. Wycinamy kształty grzebieni kurczaków i przyklejamy na górze rolek od wewnętrznej 

strony. 

8. Przyklejamy zrobione wcześniej oczy i dzioby do rolek. 

9. Rysujemy pęknięcia na rolkach, które będą wykluwającymi się kurczaczkami. Pęknięcia 

można też zrobić naklejając paski czarnego papieru pociętego w kształt ząbków. 

Życzymy kolorowej zabawy! 
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