
Klasy 1-8 (dzieci młodsze – z pomocą Rodzica) 

Opracowanie: Magdalena Cieślawska 

 

 

 

 

Biblioteka poleca: 
Zrób ozdoby wielkanocne 

 
 

Jak samodzielnie zrobić dekoracje świąteczne? 

 
 Prawdopodobnie wszystkie potrzebne materiały masz w domu. 

Proponuję samodzielne (no może z odrobiną pomocy Rodzica), wykonanie pięknych 

i prostych ozdób wielkanocnych – kurczaczka i zajączka. 

To również znakomity sposób na rozwiązanie problemu „NUDZI MI SIĘ”. 

Dzieci młodsze do wykonania ozdób będę potrzebowały pomocy Rodzica, dzieci 

starsze poradzą sobie doskonale same. 

 

  Postaram się, krok po kroku, podpowiadać, co należy zrobić, żeby bezpiecznie 

powstały Twoje  ozdoby. 

 

 

Jeśli masz dostęp do Internetu możesz zobaczyć filmik na YouTube jak powstają 

takie ozdoby. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzwEPHfnsEM 

lub: 

Ozdoby wielkanocne – kurczak i zajączek 

 

Myślę jednak, że jeśli będziesz postępować zgodnie z przygotowaną przeze mnie 

instrukcją, dasz sobie świetnie radę sama/sam. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzwEPHfnsEM


Przygotuj materiały potrzebne do wykonania ozdób: 

 

1. Produkty na masę solną: 1 szklanka mąki, 1 szklanka soli, pół szklanki wody 

(zimnej!); 

2. Wałek do wałkowania ciasta; 

3. Rękawiczki jednorazowe ( nie są konieczne, ale czasem bardzo pomagają); 

4. Patyczek szaszłykowy lub wykałaczka; 

5. Farby (akrylowe lub inne); 

6. Kawałki filcu lub papier kolorowy; 

7. Klej na gorąco lub zwykły klej; 

8. Sznurek lub wstążka; 

 

 

Zaczynamy! 
 

1. Jeśli masz na dłoniach skaleczenie, małą rankę – załóż rękawiczki jednorazowe. 

Tylko wtedy sól nie będzie podrażniać wrażliwych miejsc. 

2. Przygotuj masę solną – wymieszaj składniki w misce; wyłóż na blat lub stół  

i ugniataj przez chwilę – aż masa zrobi się plastyczna. 

3. Gotową masę rozwałkuj. 

4. Wytnij kształty jajek. Masę możesz wykorzystać całą. Po wycięciu pierwszej 

partii ozdób, zrób ponownie kulę i rozwałkuj. Postępuj tak do zużycia całej masy. 

5. W górnej części każdego jajka zrób patyczkiem dziurkę. 

6. Teraz poproś Rodzica, żeby nagrzał piekarnik do 80 stopni C. 

7. Połóż ozdoby na blachę do pieczenia i wstaw do piekarnika. Piecz, aż ozdoby 

będą twarde – poproś Rodzica o pomoc. Nie sprawdzaj sama/sam. 

8. Po wyjęciu z piekarnika poczekaj, aż ozdoby ostygną. 

9. Przystąp do ozdabiania. 

10. Jajeczka przetrzyj ściereczką i pomaluj: kurczaczki  żółtą farbą, zajączki szarą 

farbą. 

11. Zajączkowi namaluj białą farbą oczy, łapki (po bokach), policzki (większe 

kółka pod oczami), zęby (dwa – pod policzkami). 

12. Kurczaczkowi namaluj białą farbą oczy. 

13. Z filcu lub papieru wytnij dla kurczaczka skrzydełka (w jakim chcesz kolorze), 

dziób (czerwony), nóżki (czarne), grzebyk (czerwony). 

14. Z filcu lub papieru wytnij dla zajączka uszka (najlepiej szare), nosek (czarny), 

wąsy (czarne). 

15. Czarnym pisakiem lub czarnym żelowym długopisem obrysuj białe oczy  

i narysuj czarny element w środku każdego  oka; narysuj rzęsy i brwi.  

U zajączka obrysuj na czarno policzki, zęby i łapki. 

16. Klejem na gorąco (z pomocą Rodzica) lub innym klejem przyklej 

przygotowane elementy. Zajączkowi – uszy, wąsy, łapki; kurczaczkowi – grzebyk, 

skrzydełka, nóżki, dziób. Poczekaj, aż klej wyschnie. 

17. Przez dziurkę przeciągnij sznurek lub wstążkę. Odetnij kawałek takiej długości 



jakiej chcesz i zwiąż. 

18. Gotowe. 

 

 

Gratuluję. 

Teraz możesz powiesić swoją ozdobę. 

Piękna, prawda? 

 
 

 

Pozdrawiam bardzo serdecznie, 

Magdalena Cieślawska 

 

 

 
 

 

 


