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Wielkanoc jest najważniejszym chrześcijańskim 

świętem. Radosnym, wiosennym, pełnym 

nadziei. Wiąże się  

z nim wiele barwnych zwyczajów, które warto 

podtrzymywać. 

Zajączki z rolek po papierze toaletowym, 

styropianowych kubków, baranki z prażonej kukurydzy i 

żółciutkie kurczaczki z papierowych talerzyków czy 

włóczki możesz zrobić w domu z dzieckiem, a przy 

okazji pięknymi pisankami i stroikami będziecie 

mogli obdarować najbliższych! Ozdoby i dekoracje 

wielkanocne zrobione przez dzieci są zawsze 

najpiękniejsze. A przy okazji mamy edukacyjne zajęcie i 

kreatywną zabawę dla malucha! 

 

 

 

 



ZAJĄCZKI ZE 

STYROPIANOWYCH 

KUBECZKÓW 

 



ZAJĄCZKI Z 

PLASTIKOWYCH 

ŁYŻECZEK 

 



PISANKA MALOWANA 

WATĄ 

 



ZŁAP KURCZAKA – ZABAWKA 

ZRĘCZNOŚCIOWA DLA DZIECI 

 



 
  



Zabawka zręcznościowa krok po kroku 

 Zaczynamy od przecięcia butelki na pół i wycięcia 
kształtu skorupki jaja pękniętego na pół. Butelkę 
można ozdobić kolorowymi markerami. 

 Gwoździkiem przedziurawiamy plastikową zakrętkę 
oraz pojemniczek po kinder niespodziance. 

 Przewlekamy przez powstałe dziurki sznureczek i 
zawiązujemy supełki z jednej strony przy nakrętce, a z 
drugiej przy pojemniczku po kinder niespodziance. 

 Na pojemniczku malujemy czarnym markerem oczy, 
czerwonym dziób oraz wycinamy z czerwonej taśmy 
grzebień i przyklejamy na czubku jaja. 

 Przykręcamy nakrętkę do wyciętej części butelki. 

Jak się bawić? 

Zabawa polega na złapaniu jajka do środka pojemnika – 

mniejszego lub większego. Dzieci muszą umiejętnie je 

rozbujać, a następnie sprawić, aby kurczak wylądował w 

jaju. Zabawa ćwiczy zręczność oraz koordynację 

wzrokowo-ruchową u dzieci.  

  



WEŁNIANY KURCZAK 

 

Potrzebne materiały: 

– włóczka w kolorze żółtym, 
– karton tekturowy do wycięcia kół, 
– skrawki czarnej lub brązowej bibuły, 
– kawałek czerwonego papieru ksero, 
– klej, nożyczki. 

Wykonanie: 
1. Z tektury wycinamy 2 koła o średnicy około 4 cm. (na 
tułów – brzuszek kurczaka) i 2 koła o średnicy 2,5 cm. (na 
główkę kurczaka). We wszystkich kołach wycinamy 
otwory o średnicy około 1 cm. 
2. Tak przygotowane koła (obręcze) owijamy szczelnie 
włóczką i owijamy, aż obręcze staną się grube. Wówczas 
rozciągamy od siebie obręcze i przecinamy dookoła 



włóczkę, którą po rozciągnięciu obręczy związujemy i 
zdejmujemy obręcze. Po zdjęciu tekturek powstaną żółte 
pompony. Większy pompon to brzuszek a mniejszy to 
głowa kurczaka. 
3. Z czarnej bibuły formujemy 2 kuleczki (oczka 
kurczaka), a z czerwonego papieru wycinamy dziób i 
nóżki kurczaka. 
4. Pompony związujemy ze sobą tak, aby ściśle do siebie 
przylegały. Do główki doklejamy oczy i dziób, a do 
brzuszka łapki – nóżki kurczaka. 


