
 

 

 

 

PROPOZYCJE   

WIELKANOCNYCH  DEKORACJI 

 

 

Już niedługo Wielkanoc.  

 

Nic nie cieszy tak jak własnoręcznie wykonana praca. 

 

Oto garść pomysłów, które możemy stworzyć sami w 
domu. 

 

Przejrzyjcie nasze pomysły na dekoracje, ponieważ 

niektóre wymagają więcej czasu.  

 

Zaplanujcie swoją pracę już dziś! 

 

Do dzieła ! ☺ 

 

 

 



1.  Pisanka malowana linijką: 

 

Malowaliście już kiedyś linijką? Jest to świetny sposób, aby wykonać swój własny papier 

artystyczny. Jeszcze lepszy jest fakt, że nie uda nam się zrobić ponownie identycznej 

pracy! 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- farby 

- linijka 

- biała kartka 

- nożyczki 

 

Sposób wykonania: 

- Przyklej papier do blatu za pomocą taśmy,       

 bądź poproś kogoś, aby przytrzymał Ci kartkę. 

- Wyciśnij kilka niewielkich kleksów farby w kilku kolorach w górnej części kartki lub 

 dowolnie po całej powierzchni kartki. 

- Ustaw linijkę pionowo w poprzek, chwyć ją oburącz przy górnej krawędzi. 

- Przeciągnij po kleksach farby do samego dołu kartki, cały czas lekko dociskając. 

 Jeśli na linijce zgromadził się nadmiar farby, możesz powtórzyć proces, 

 przesuwając linijkę ponownie od samej góry, od połowy kartki, z dołu do góry lub 

 w poprzek. 

- Pozostaw do wyschnięcia. 

- Gdy praca wyschnie naszkicuj kształt „jajka” i wytnij.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Źródła: https://www.youtube.com/watch?v=sg5oEpoXZ80 
 https://www.superdzieciaczki.pl/2018/03/ozdoby-wielkanocne-jajeczka-wielkanocne.html 
 http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2017/04/malowanie-linijka-zabawa-plastyczna.html# 
 
 
 
 



 
 
 

2. Pisanka wykonana techniką frotażu: 

 

Do wykonania tej pracy będziesz 

potrzebować: 

- białe i kolorowe kartki 

- nożyczki 

- pastele suche/kredki 
świecowe/węgiel  

- klej  

- serwetki, koronki 

 

 

Sposób wykonania: 

- Białą kartę kładziemy na serwetkę. Jeśli nie posiadacie serwetki, sami stwórzcie 

wycinankę. Wystarczy, że na kilkukrotnie złożonej kartce papieru powycinacie różne 

wzory. Pamiętaj, im więcej tym lepiej.  

- Przejeżdżamy po kartce kilkukrotnie poziomo położonym węglem, pastelą lub kredką 

świecową. Pod naciskiem kredki odbija się struktura serwetki tworząc piękne wzory na 

naszej białej kartce.  

- Teraz wystarczy wyciąć z kartki kształt jaja i nakleić na kolorowe tło.  

 

 

 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/pisanki-technika-frotazu-praca-plastyczna/ 

 



 

3. Kurczak wielkanocny z rolki po papierze toaletowym: 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- rolka po papierze toaletowym 

- papier lub farba (kolory: żółty lub pomarańczowy)   

- druciki kreatywne 

- oczka/biała kartka i czarny flamaster 

 

Sposób wykonania: 

- Przecinamy rolkę na pół. 

- Jedną z części obklejamy kolorowym papierem (pomarańczowym lub żółtym). Jeśli nie 
mamy papieru, możemy pomalować farbami, albo pokolorować. 

- Przyklejamy skrzydełka zrobione z drucików kreatywnych (można również wyciąć z 
papieru). 

- Wycinamy dziób (kształt trójkąta) i przyklejamy. 

- Rysujemy lub przyklejamy oczy. 

Nasz kurczaczek jest gotowy :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.arbuziaki.pl/najpiekniejsze-pomysly-na-to-jak-zrobic-kurczaczka-
wielkanocnego/?fbclid=IwAR1yr7WhL6XXR-GDXLrXCTO5OIfGxuufa5vBRJEClIynLPGT2wm4RUOeQME 

https://pl.pinterest.com/pin/7318418129767888/ 



 

4. Kurczak z włóczki oplecionej na okręgu: 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

 

- kawałek kartonu 

- żółta włóczka 

- klej (opcjonalnie) 

- białe i pomarańczowe kartki 

- czarny flamaster 

- gotowe oczka (opcjonalnie) 

 

Sposób wykonania: 

 

- Wycinamy okrąg z kartonu. 

- Obklejamy go włóczką. Dla 

wzmocnienia możemy najpierw 

posmarować karton klejem (można użyć 

kleju na gorąco). 

- Z papieru wycinamy łapki i oczy          

(można użyć gotowych, są dostępne w 

sklepach papierniczych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.arbuziaki.pl/najpiekniejsze-pomysly-na-to-jak-zrobic-kurczaczka-
wielkanocnego/?fbclid=IwAR1yr7WhL6XXR-GDXLrXCTO5OIfGxuufa5vBRJEClIynLPGT2wm4RUOeQME 



 

5. Kurczak z patyczków po lodach: 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- patyczki po lodach x3 

- żółta kartka (ewentualnie biała pokolorowana, bądź pomalowana farbami na żółto) 

- żółte farby 

- biała i pomarańczowa kartka 

- czarny flamaster 

- ołówek 

- nożyczki i klej 

 

 

Sposób wykonania: 

- Patyczki po lodach pomaluj farbami na 

żółto i odłóż do wyschnięcia. 

- Z białej kartki wytnij trójkąt, a następnie 

przyklej patyczki (jak na zdjęciu). 

- Przyłóż swoje dłonie do żółtej kartki, 

obrysuj je ołówkiem i wytnij. Bądź 

ostrożny! 

- Wytnij głowę kurczaka oraz dziób i nogi. 

- Przyklej wszystkie elementy według 

załączonego zdjęcia.  

- Dorysuj oczy czarnym flamastrem          

i gotowe! 

 

 

 

 

 

Źródło: https://mamacarla.pl/12-pomyslow-ozdoby-wielkanocne-diy-dzieci/ 

 



 
 
6. Kurczak z wytłaczanki po jajkach: 

 
 

 

Do wykonania tej pracy będziesz 

potrzebować: 

 

- wytłaczanka po jajkach 

- farby 

- kolorowe piórka 

- pomarańczowa kartka 

- nożyczki 

- klej 

- czarny flamaster 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania: 

 

- Z wytłaczanki wycinamy dwa miejsca po 

jajkach (zdjęcie) 

- Wytłaczanakę malujemy na dowolny kolor 

i sklejamy ze sobą 

- Następnie z pomarańczowej kartki 

wycinamy dziób i przyklejamy na łączeniu 

wytłaczanki 

- Flamastrem malujemy oczy, a na głowie 

przyczepiamy kolorowe piórko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/287597126187082996/visual-

search/?cropSource=6&h=1035&w=544&x=10&y=534.1999999999998 

 



 

7. Kurczak z papierowego talerzyka: 

 

 

 Do wykonania tej pracy będziesz 

 potrzebować: 

 

 - papierowy talerzyk 

 - żółta farba 

 - piórka 

 - druciki kreatywne 

 - pomarańczowa i biała kartka/oczka 

 - klej i nożyczki 

 - czarny flamaster 

 

 Sposób wykonania: 

 - Talerzyk pomaluj żółtą farbą, odłóż do 

 wyschnięcia. 

 - W międzyczasie z drucików kreatywnych 

 uformuj nogi kurczaka. 

 - Z pomarańczowej kartki wytnij dziób, a  

       z białej oczka. 

                   - Gdy talerz wyschnie przyklej wszystkie 

       elementy. Pióra stworzą skrzydełka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://dzieciakiwdomu.pl/2014/04/kurczaczek.html 

 

 



 

8. Zajączek z wytłaczanki po jajkach:  
 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- wytłaczanka po jajkach 

- farby np. akrylowe, pędzel 

- małe oczka ruchome 

- różowe pomponiki 

- biała kartka / filc / pianka 

- taśma malarska 

- czarny mazak permanentny 

- nożyczki 

- klej 

 

 

Sposób wykonania: 

- Wytnij osobno przegródki na jajka i odetnij nadmiar, przykryj jedną przegródkę drugą, 

pomaluj. 

- Wytnij z białej kartki uszy królika. 

- Po wyschnięciu farby przyklej oczy, różowy pompon oraz uszy. 

- Weź czarny marker i dorysuj rzęsy oraz wąsy. 

- Możesz wypełnić zajączka cukierkami w papierkach. 

- Twój zajączek z wytłaczanki po jajkach jest gotowy! :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: 
 https://www.thebestideasforkids.com/egg-carton-
bunny/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm
_term=298730744_8371990_154982 
 https://www.arbuziaki.pl/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego/ 

 



 

9. Zajączek z papierowego talerzyka: 
 

 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

 

- 2 talerzyki papierowe 

- duże oczka ruchome 

- różowy pomponik 

- czarny mazak permanentny 

- nożyczki 

- klej np. na gorąco lub introligatorski 

 

Sposób wykonania: 

 

- Przyklej na jeden talerz oczy i nos z różowego pomponika. 

- Mazakiem dorysuj wąsy i pyszczek. 

- Wytnij uszy zajączka z drugiego talerzyka w sposób jaki pokazano na rysunku. 

- Przyklej otrzymane uszy z tyłu talerzyka nad oczami. 

- Twój zajączek z papierowego talerzyka jest gotowy! :-) 

 
 
 
 
 
Źródła: 
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/04/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-z-dziecmi.html 

 



 

10. Zajączek z gazety: 
 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- kolorową kartkę papieru, np. niebieską 

- niepotrzebną gazetę najlepiej z samym 

tekstem 

- oczka ruchome 

- guzik różowy 

- biały sznurek 

- czarny mazak 

- różową kredkę / mazak 

- nożyczki 

- klej 

 

Sposób wykonania: 

 

- Wytnij z gazety okrągłą twarz zajączka, 

spiczaste uszy oraz półkoliste ciało. 

- Pokoloruj wnętrze uszu zajączka różową kredką 

lub mazakiem. 

- Przyklej ciało zajączka na samym dole 

niebieskiej kartki. 

- Następnie przyklej twarz (zostaw kawałek 

niedoklejony na samej górze), uszy królika po 

czym podklej pozostałą część twarzy, która 

przykryje uszy. 

- Możesz podwinąć jedno ucho zajączka, by praca 

stała się przestrzenna. 

- Przyklej oczka i nos z różowego guzika do 

twarzy zajączka. 

- Wytnij około sześciu wąsów z białego sznurka   

i przyklej trzy wąsy z lewej i trzy z prawej do 

twarzy zajączka po bokach nosa. 

- Dokończ swojego zajączka dorysowując mu 

pyszczek za pomocą czarnego mazaka. 

- Twój zajączek z gazety jest gotowy! :-) 

 

 

 

Źródła: 

 https://www.superdzieciaczki.pl/2018/03/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-diy.html 

 https://iheartcraftythings.com/newspaper-bunny-craft.html 

 



 

11. Zajączek z papieru w formie czapeczki: 

 

 

 

 

 Do wykonania tej   

 pracy  będziesz 

 potrzebować: 

 

 - kolorowe kartki 

 - czarny mazak 

 - nożyczki 

 - klej 

 

 

 

 

Sposób wykonania: 

 

- Przygotuj kartkę papieru i wytnij z niej jak największe koło, następnie podziel koło na 3 

równe części rozcinając je od zewnętrznej części koła do środka koła (w ten sposób każdy 

wycinek będzie stanowił 1/3 całego koła). 

- Z wyciętych części uformuj rożki, sklej brzegi klejem. 

- Wytnij z kartek innego koloru małe kółeczka - na oczy, małe trójkąciki na noski, cienkie 

paseczki na wąsy zajączka oraz długie zaokrąglone uszy. 

- Po tej stronie gdzie stożek jest sklejony, przyklej uszy w małych odstępach od siebie. 

- Z drugiej strony przyklej oczy. 

- Następnie weź dwa paseczki innego koloru, skrzyżuj je ze sobą i przyklej w miejscu, 

gdzie będzie nos. 

- Przyklej nos na naklejone wąsy. 

- Weź czarny mazak i dorysuj pyszczek. 

- Twój zajączek z papieru w formie czapeczki jest gotowy! :-) 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: 
https://www.superdzieciaczki.pl/2018/03/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego-diy.html 
https://www.hellowonderful.co/post/diy-bunny-hats/ 

 

 



12. Zajączek ze spinacza do ubrań: 
 

 

 Do wykonania tej pracy będziesz 

 potrzebować: 

 - spinacze do ubrań drewniane 

 - różowy mazak permanentny 

 - czarny długopis żelowy 

 - sznurki bawełniane np. typu baker’s 

 twine 

 - malutkie plastikowe koraliki  

 - biała farba np. akrylowa 

 - pędzel 

 - nożyczki 

 - klej np. introligatorski 

 

 

Sposób wykonania: 

- Ostrożnie usuń małą metalową sprężynę ze 

spinacza. 

- Dodaj kilka kropel kleju pomiędzy części spinacza, 

następnie przyłóż je do siebie. 

- Gdy klej wyschnie, pomaluj spinacz białą farbą, 

poczekaj aż farba całkowicie wyschnie. 

- Narysuj uszy i policzki za pomocą różowego 

mazaka permanentnego jak pokazano na zdjęciu. 

- Zanim narysujesz twarz za pomocą czarnego 

długopisu żelowego, posmaruj spinacz z przodu 

bardzo cienką warstwą kleju, co pomoże na dłużej 

utrzymać ślad mazaka i długopisu. 

- Po wyschnięciu kleju, użyj czarnego długopisu i 

narysuj nim oczy, rzęsy, wąsy, łapki i palce. 

- Utnij mały kawałek sznurka bawełnianego (około 

15-20 cm), zawiąż kokardkę na „szyi” zajączka (w 

rowkach po metalowej sprężynie) i przyklej do 

spinacza. 

- Przyklej mały plastikowy koralik nad kokardką 

zajączka. 

- Twój zajączek ze spinacza do ubrań jest gotowy! :-) 

 

 

Źródła: 
https://www.arbuziaki.pl/jak-zrobic-zajaczka-wielkanocnego/ 
https://onelittleproject.com/clothespin-bunnies/ 

 



 

 

13. Baranek wielkanocny z rolki po papierze toaletowym  

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- rolka po papierze toaletowym 

- nożyczki 

- klej  

- wata 

- czarna kartka techniczna 

- czarna plastikowa słomka 

- ołówek 

- gotowe plastikowe oczka 

- kawałek sznureczka 

- gotowy dzwoneczek 

 

Sposób wykonania: 

 

- Rolkę po papierze toaletowym przecinamy w połowie  

- Teraz będziemy doczepiać naszemu barankowi nogi z 

czarnej plastikowej słomki.  

- Słomkę potnij na 4 równe części. Następnie w każdym 

elemencie wykonaj nacięcia tak, aby można było je wsunąć 

na rolkę od papieru (zdjęcie).  

- Smarujemy rolkę klejem po czym obklejamy ją watą 

- Z czarnej kartki wycinamy kształt głowy. Na głowę 

doczepiamy watę oraz oczka.  

- Głowę przyklejamy do ciała baranka. 

- Jeśli posiadasz dzwoneczek to przewiąż go pod głową i 

zawiąż z tyłu. 

- Baranek jest gotowy! Jeśli masz ochotę możesz wykonać 

dodatkową pracę.  

- W kubeczku plastikowym zasiej rzeżuchę według  

instrukcji zamieszczonej na następnej stronie. Kubeczek 

umieść od góry w rolce po papierze (tułów baranka – 

zdjęcie)  

 

 

 

Źródło: http://lubietworzyc.blogspot.com/2015/04/baranek-wielkanocny-z-rolki-po-papierze_4.html 

 

 



 

14. Sianie rzeżuchy: 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- plastikowy kubeczek/inne jakiekolwiek naczynie na wodę 

- waciki 

- woda 

- ziarna rzeżuchy 

 

Sposób wykonania: 

- Rozkładamy waciki w kubeczku/na 

naszym naczyniu oraz zalewamy 

obficie wodą. 

- Wysypujemy ziarna rzeżuchy na 

mokre waciki. 

- Przykrywamy nasze naczynie, aby 

trzymać stałą temperaturę i codziennie 

podlewamy.  

- Po kilku dniach rzeżucha już 

wyrośnie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 



 

 

15. Rzeżucha w kolorowych wydmuszkach: 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- skorupki po jajkach 

- farby, pędzelek 

- kolorowe kartki lub materiał z filcu 

- oczka  

- kolorowe pomponiki 

- rzeżucha 

- waciki  

 

 

Sposób wykonania: 

- Połówki skorupek po jajkach pomaluj na dowolny kolor. 

- Gdy skorupki wyschną przyklej do nich oczka oraz pomponiki. 

- Z kartek lub z filcu wytnij uśmieszki i stopy (podstawki pod wydmuszki). Przyklej do 

skorupek. 

- Jeśli masz ochotę wysiej rzeżuchę w skorupkach według sposobu przedstawionego na 

poprzedniej stronie! ☺ 

 
 

 

Źródło: https://www.mamawdomu.pl/2015/04/na-ostatnia-chwile.html 



 

16. Podstawki na jajka z masy solnej: 

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- mąka pszenna 

- sól 

- woda 

- farby 

- pędzelek 

 

Sposób wykonania: 

 

- W pierwszej kolejności musisz 

wykonać masę solną:  

 1) Będziesz potrzebować: 1 szklankę mąki pszennej, 1 szklankę soli oraz 0,5 

  szklanki wody. 

 2) W misce wymieszaj ze sobą mąkę oraz sól i stopniowo dodawaj wodę. Ugniataj 

  masę dopóki nie powstanie jednolite ciasto.  

- Gdy masa solna jest gotowa zacznij formować dowolne kształty. Ogranicza Cię jedynie 

Twoja wyobraźnia!  

- Odstaw podstawki do wyschnięcia.  

 1) Możesz je zostawić na parapecie w ciepłym miejscu  – UWAGA! -  może to 

  zająć kilka dni. 

 2) Możesz użyć piekarnika – Poproś o pomoc dorosłą osobę! Piecyk  

  nastawiamy na ok. 50-75 stopni, wstawiamy nasze dzieła na 45-60 min. 

  UWAGA! Masa solna pod wpływem wysokiej temperatury może się  

  powyginać – obserwuj co się dzieje w piekarniku i w razie czego poproś o 

  pomoc dorosłą osobę i wyciągnij swoje dzieło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://krokotak.com/2018/03/egg-holder-clay/ 



 

17. Pisanki ozdobione bibułą:  

 

Do wykonania tej pracy będziesz potrzebować: 

- wydmuszki/sztuczne jajka 

- nożyczki 

- klej 

- bibuła 

 

Sposób wykonania: 

Aby wykonać pracę podążaj za zdjęciami. Powodzenia!  

 

 

 

1. Bibułę potnij na ok. 2 cm paski       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zwiń bibułę w sposób przedstawiony na zdjęciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Jajko smaruj stopniowo klejem i przyklejaj bibułę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Za pomocą kleju przykej ogonki a piękna i efektowna dekoracja będzie gotowa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Fudali 

Katarzyna Kopeć 

Monika Majocha 

Źródło: Archiwum prywatne.        Iwona Tarnowska 


