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Witamy. 

  

 

 

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. 

 

 

Ze względu na aktualną sytuację ich przebieg może być bardzo różny. Trzeba 

zrobić wszystko i podjąć takie działania, by umilić sobie i innym ten czas. Nasza propozycja 

jest następująca: zorganizujecie Państwo manufakturę kartek i ozdób świątecznych. Liczą 

się najprostsze pomysły, np.: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Przepis na dwa zajączki: 

1. Arkusz pomarańczowego papieru złóżcie 

na pół i przetnijcie go na dwie równe 

części. Jedną z nich odłóżcie - przyda się 

do zrobienia następnej kartki. 

2. Za pomocą cyrkla narysujcie na białej 

kartce dwa większe kółka (tułów 

zajączków), dwa mniejsze (ich główki) 

oraz najmniejsze (ogonki). Wytnijcie 

również dwie pary uszu. 

3. Do kartki przyklejcie wszystkie kółeczka 

tak, żeby powstały zajączki. 

4. Z różowego papieru zróbcie im noski. 

5. Z zielonego papieru wytnijcie gałązki 

bukszpanu i przyklejcie obok zajączków. 

6.  Całość przyklejcie do kartki. 

Gotowe! 

 

 

 



Przepis na girlandy z zajączkami  

Szablon z zajączkiem  wykonajcie 

samodzielnie lub skorzystajcie  

z „internetowego gotowca”. 

Na girlandach świetnie odnajdą się również 

papierowe pisanki, kurczaczki, baranki czy 

kwiaty. 

Kształty zajączków narysujcie na kolorowym 

papierze, a następnie starannie wytnijcie. 

Mazakami, kredkami, farbami czy 

flamastrami możecie dorysować zajączkom 

cechy charakterystyczne: oczy, wąsy i nos. 

Wata może posłużyć Wam za ogon, a cekiny 

lub brokat – za ubranie. Na samym końcu 

czeka Was najtrudniejszy element zabawy. 

W okolicach uszu wytnijcie niewielkie otwory 

na sznurek (w tym celu możecie również użyć 

dziurkacza), którym następnie przewleczcie 

zajączka za zajączkiem, tworząc długą 

girlandę. Później wystarczy już tylko znaleźć 

odpowiednie miejsce, w którym powiesicie 

wielkanocną dekorację.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE: 

 Podzielcie zadania według możliwości i doświadczenia.  

 Wykorzystajcie wszystkie materiały plastyczne (i nie tylko) dostępne  

w domu.  

 Ułóżcie wierszyki dla każdego, komu chcielibyście podarować kartkę lub 

ozdóbkę.  

 

Życzymy ogromu kreatywności.  
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