
Witamy 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych proponujemy wykonać w ramach przedmiotu 

kreatywność artystyczna kilka prac związanych z porą roku – wiosną i zbliżającymi się świętami 

wielkanocnymi. Zadbajmy o tradycje tych świąt, ich pielęgnowanie oraz przekazywanie naszym 

dzieciom. Zapraszamy więc do wykonania kilku prac plastycznych w formie zaproponowanych kart 

pracy. 

 

Uczniowie szkoły podstawowej: 

 

1. karty nr 5, 10 – temat: Wiosenne kwiaty – pokoloruj kolorowanki barwami wiosny – użyj 

barw: zielonej, żółtej, różowej, fioletowej, niebieskiej – wykorzystaj kredki. 

 

2. karty nr 1, 2, 11 – temat: Koszyczek wielkanocny – pokoloruj kredkami. 

 

3. karty nr 3, 8 – temat: Zajączek wielkanocny – pokoloruj pisakami (w karcie nr 3 możesz 

dorysować  pędzel, wiadro z farbą oraz pisankę). 

 

4. karta nr 4 – temat: W wiejskiej zagrodzie – na tej karcie brakuje kur, koguta i kurcząt, 

dorysuj je, a następnie pokoloruj kredkami. 

 

5. karta nr 6 – temat: Baranek symbol świąt – brzuszki baranków wyklej watą, a resztę 

pomaluj kredkami. 

 

6. karty nr 7, 9 – temat: Pisanka-kraszanka, najpiękniejszy symbol świąt – wypełnij kolorami 

wzory – wykorzystaj farby. 

 

Karty pracy znajdziecie na następnych stronach. 

 

Życzymy miłych chwil spędzonych przy wykonywaniu proponowanych zadań plastycznych. 

 

           Lidia Zasada 

           Ewa Klaus 
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Adresy stron z inspiracjami do zajęć z dziećmi w domu: 

 

Strony te zawierają grafiki lub filmiki instruktażowe do wykonania pracy (zajęcia rozwijające 

kreatywność w szkole podstawowej) 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/ 

https://ekodziecko.com/ 

https://stylowi.pl/ 

https://www.mamawdomu.pl/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/  

https://pracaplastyczna.pl/ 


