
PRZYGOTUJMY RAZEM ŚWIĘTA! 

-POMYSŁY NA  WYKONANIE DEKORACJI WIELKANOCNYCH Z NAJMŁODSZYMI  

Obecnie znajdujemy się w wyjątkowej, pierwszy raz spotykanej sytuacji, gdzie znaczna część z 

nas spędza czas w domu pracując zdalnie bądź opiekując się najbliższymi. Aby przeżyć ten czas 

i wykorzystać go jak najlepiej proponuje prace, które pomogą usprawnić małą motorykę 

Waszego dziecka, precyzję palców poprawią koncentrację, pozwolą wzmocnić współpracę z 

dzieckiem. Prace zostały wykonane z materiałów, które znajdują się w Państwa domach tak aby 

ograniczyć nasze wychodzenie z domu. Życzę dobrej zabawy i wspaniałych chwil razem! 

 

1.ZAJĄCE I KURCZAKI 

a)potrzebne materiały 

-rolka po papierze toaletowym lub karton zwinięty w rurkę, zszywacz, farby, pędzel, flamastry, 
drucik lub sznurek, nożyczki, klej 

 



 

 

 

2. WIENIEC WIELKANOCNY 

a)potrzebne materiały 

-kolorowe kartki papieru(można także wykorzystać materiały o różnej fakturze, naklejając je na 

karton),wstążeczki, piórka, wzór jajka do odrysowania, ołówek, nożyczki, klej 

 



 

3.WIELKANOCNE KURKI 

a)potrzebne materiały 

-kolorowe kartki papieru, klej, nożyczki, płatki kosmetyczne, flamastry 

 

 

4. BARANKI POPCORNOWE 

a)potrzebne materiały 

-prażony popcorn, karton, nożyczki, klej CR, wzór koła 

 



 

5. KURCZAKI Z NASION 

a)potrzebne materiały 

-klej CR, wzór kurczaka, karton, dowolne nasiona lub pestki (słonecznik, kukurydza, fasola, ciecierzyca, 

dynia) 

 

 

 

6.WESOŁE JAJKA 

a)potrzebne materiały 

-wzór jajka, krepina, klej, nożyczki, papier 

 



 

7.WIELKANOCNE STEMPLE 

a)potrzebne materiały 

-warzywa(ziemniak, marchewka, seler), farba plakatowa, pędzel, kartki 

 

8. KUBEK NA WIELKANOCNE SŁODYCZE 

a)potrzebne materiały 

-kubek plastikowy bądź styropianowy, papier kolorowy, klej, nożyczki 



 

9. JAJKA WIELKANOCNE TŁOCZONE 

a) potrzebne materiały 

-papier biały, farby plakatowe, pędzel, folia bąbelkowa, wzór jajka, zająca, baranka itd.) 

 

10. WYJĄTKOWY ZAJĄC 

a)potrzebne materiały 

-kolorowa kartka, wstążka, farba, pędzel, stopa dziecka;) 



 

11. SENSORYCZNE BARANKI 

a)potrzebne materiały 

-pudełko po jogurcie, klej, wata, flamastry 

 

12. KURCZAKOWO 

a)potrzebne materiały 

-farba, dłonie dziecka, kartka, pocięty karton lub serwetki 



 

13.PISANKI Z MASY SOLNEJ 

a)potrzebne materiały 

- masa solna(pół kg mąki pszennej +pół kg soli kuchennej +ciepła woda wyrabiamy do uzyskania masy 

przypominającej ciasto na pierogi), możemy użyć foremek do ciastek lub przygotować wzór do 

odrysowania),po wyschnięciu malujemy farbą plakatową i przewlekamy sznurek 

 

 

 

14.PRZEPLATANKA 

a)potrzebne materiały 

- grubszy karton, sznurek bądź sznurówka, dziurkacz 



 

 

15. KOLOROWE  JAJKA 

a)potrzebne materiały 

-  kolorowy karton , klej, nożyczki, wstążki, koraliki, makaron, guziki, wzór jajka 

    

 

 

16. EKO- PISANKA 

a)potrzebne materiały 



-jajko wydmuszka bądź ze styropianu, nasiona lub pestki( siemie lniane, kasza, ciecierzyca, ryż, wiórki 

kokosowe) 

 

 

17. SZYSZKOWE KURCZAKI 

a)potrzebne materiały 

-szyszki, farby, plastelina klej, kartka papieru, nożyczki 

 

18. KURCZAK Z KRÓLIKIEM 

a)potrzebne materiały 



-wytłoczki od jajek, farby, nożyczki, papier kolorowy, farby, pędzel 

 

 

19. OWIECZKI 

a)potrzebne materiały 

-koło z grubego kartonu, wełna lub sznurek, papier, nożyczki, klej, wata 

 

 

20. OD JAJKA DO KURY 

a)potrzebne materiały 



-kolorowy papier,  flamastry, klej, nożyczki 

 

 

Podczas zabawy z dzieckiem zwracamy uwagę na to w jaki sposób dziecko chwyta dany 

przedmiot, aby był to chwyt pęsetowy pojawia się on około 11-12 miesiąca życia. Dziecko 

chwyta przedmiot opuszkami palców: kciuka, palca wskazującego lub kciuka i środkowego. 

Kciuk jest w opozycji, a palce wskazujący lub środkowy zgięte. Dziecko nie potrzebuje 

stabilizacji podłoża. Następnie razem z dzieckiem podejmujemy próby wycinania nożyczkami, 

zachęcamy do smarowania klejem, brudzenia, stymulacji dotykowej poprzez wcześniejsze 

dotykanie różnych faktur z których wykonujemy prace. 
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