
 



 

 

  



 



Wielkanocny zajączek 

Odrysuj rączkę dziecka. Kciuk i najmniejszy palec zegnij do 

środka. Środkowy zegnij w drugą stronę. Narysuj na środku 

buzię i zając gotowy. 

  



’ 

Kurczak 

Wycinamy 6 kółek tej samej wielkości. Jedno przyklejamy w 

całości. Pozostałe składamy na pół. Przyklejamy do siebie 

same krawędzie. Powstaje harmonijka. Smarujemy klejem 

środek wzdłuż koła przyklejonego do kartki i przyklejamy 



harmonijkę. Należy przytrzymać minutę, aby dobrze się 

przykleiło. Puszczamy i gotowe. Doklejamy dziób, nogi, oko i 

mamy wielkanocnego kurczaka. 

 

Baranek 

Przyklejamy serwetkę dekoracyjną na kartce z bloku 

technicznego. Rysujemy głowę i nogi na czarnej kartce, 

wycinamy, naklejamy jak na rysunku. Składamy kilka serwetek 

dekoracyjnych na pół. Przyklejamy do siebie krawędzie. 

Powstaje harmonijka. Smarujemy klejem serwetkę wzdłuż 

(środek) ok. 1,5cm i przyklejamy harmonijkę. Chwilę czekamy i 

mamy pięknego baranka. 

 

 

 



 

Zajączki 

Rwiemy zielone paski z bibuły lub kolorowego papieru. 

Przyklejamy je do kartki. Następnie przyklejamy płatki 

kosmetyczne. Wycinamy brzegi płatków i powstają uszy. 

Rysujemy oczy, nos i pazurki. Po ukończeniu zajączków 

rysujemy, wycinamy i przyklejamy motylki i kwiatki. 

 

  



 Ciocie z grupy  IIA ,,Żółwiki" i IIB ,, Misie" przesyłają maluszkom świąteczne pomysły 

 

 I. Baranek Wielkanocny 

Materiały : 

- płatki kosmetyczne 

- klej 

- kolorowy papier 

- kartka bloku technicznego ( dowolny kolor) 

- kredki 

 Sposób wykonania: 

Kartka z bloku technicznego jest naszym tłem. Rysujemy trawę, drzewka lub coś innego co chcemy. 

Bierzemy płatki kosmetyczne i układamy na kartce tak, by płatki zazębiały się tworząc koło . Gdy 

kompozycja jest już gotowa, możemy przykleić ją do kartki. Później wycinamy z  papieru kolorowego 

głowę baranka ( może być czarna lub brązowa ) i przyklejamy ją na środku naszego koła z płatków.  Na 

sam koniec dorysowujemy oczy i uśmiech :) 

zdjęcie poglądowe z internetu 



II. Bazie 

Materiały : 

- wata 

- klej 

- kolorowy papier 

- kartka bloku technicznego ( dowolny kolor) 

- wstążka/ kokardka 

  

 Sposób wykonania: 

Z papieru kolorowego ( brązowy, szary) wycinamy paseczki  ( ok. 1 cm szerokości). Na kartkę z bloku 

technicznego układamy paseczki tak, by schodziły sie ku dołowi tworząc bukiet gałązek . Gdy 

kompozycja jest już gotowa przyklejamy na kartkę. Bierzemy watę i odrywamy małe kawałki . W miarę 

możliwości staramy się z tych kawałków w rękach utworzyć kuleczki. Gotowe kuleczki przyklejamy 

naprzemian do paseczków . Kiedy bazie są gotowe , bierzemy wstążkę / kokardkę i przyklejamy w 

miejscu, gdzie bazie schodzą . W ten sposób powstanie nam piękny bukiet :) 

 

 

 


