
 

 

1) Praca plastyczna „Wielkanocny zajączek” 
 

Potrzebne materiały 

 Kartka koloru szarego z bloku 

technicznego kolorowego  

 Wykałaczka 

 Klej w sztyfcie lub wikol 

 Szablon buzi (dostępny poniżej) 

Sposób wykonania: 

Na kartce odrysuj jedną rączkę dziecka a następnie ja wytnij. Kolejno na 

wyciętej rączce zegnij do środka kciuk i najmniejszy palec a potem sklej je 

razem. Następnie środkowy palec na wyciętej rączce odegnij do tyłu. W ten 

sposób powstaje szablon zajączka. Kolejno na środku naklej szablon buzi zająca 

lub narysuj. Przyklej zająca na patyczek. Możesz pomalować uszy zającowi na 

różowo, przykleić z tyłu bąbelek i zając gotowy.  

Zrobionego zająca możesz wsadzić do wcześniej posianego owsa.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Szablon buziek dla króliczka 



2) Praca plastyczna „ Baranek, kurka i królik” 

 

Potrzebne materiały: 

 Karton 

 Włóczka (biała, żółta, szara) 

 Kolorowe kartony lub kolorowy filc 

 Klej w sztyfcie lub wikol 

 Klej na gorąco 

Sposób wykonania: 

Krok 1: Wykonanie pomponu. 

 Z kartonu wytnij dwa identyczne pierścienie (można nie przecinać boku, ale wtedy owijanie 

ich włóczką będzie znacznie trudniejsze). Następnie złóż oba pierścienie razem i zacznij 

owijać je białą włóczką.  Im więcej włóczki, tym lepiej - wtedy pompon wyjdzie bardzo gęsty 

i "puchaty".  Rozetnij teraz włóczkę na krawędzi pierścieni (najlepsze do tego są małe ostre 

nożyczki).  Kolejno weź kawałek włóczki, włóż między papierowe pierścienie i mocno zwiąż. 

To ważne, bo od tego zależy czy pompon wyjdzie. Wyciągnij papierowe pierścienie.  Pompon 

jest już prawie gotowy, teraz wystarczy tylko przyciąć nierówności nożyczkami (najlepiej 

dużymi).  

Kolejno zrób pompony z włóczki żółtej i szarej.  

 

Krok 2: Doklejanie buziek. 

Doklej do białego pomponu wycięte z papieru uszka, oczka i nosek i przyklej na gorący klej 

można również wyciąć z filcu poszczególne elementy.  Wyjdzie Ci baranek. 

Kolejno zrób to tak samo z żółtym pomponem doklejając dzióbek i oczka (kurka) i z szarym 

pomponem doklejając uszy, oczka, nosek i ogonek (zajączek).  

 

 

 



 

 

Źródła internetowe; 

1. zrobtosamki.pl 


