
ZAJĄCZEK WIELKANOCNY NA RÓŻNE SPOSOBY - PRACA
PLASTYCZNA

Święta tuż tuż zachęcam do wspólnej zabawy z dziećmi.  Mam nadzieję, że wielkanocne

inspiracje jeszcze Wam się  nie znudziły,  ponieważ  podpowiem  Wam dzisiaj,  jak zrobić

zajączka wielkanocnego na różne sposoby.  

Do wykonania zajączka wielkanocnego na okno potrzebne będą materiały:

• zszywacz

• taśma klejąca

• 16 białych kartek  z bloku technicznego w formacie a4

• biała kartka z bloku technicznego w formacie a3

• różowa oraz czarna kartka z bloku technicznego w formacie a4

• klej

• czarny marker

• nożyczki

Osiem białych kartek składamy w harmonijkę - dłuższym bokiem, kolejne 8 kartek również

składamy w harmonijkę  – ale krótszym bokiem. Kartki łączymy zszywaczem lub klejem

(z 8 kartek składanych krótszym bokiem robimy  koło, z kolejnych 8  pół koło  - dłuższy

bok).  Z białej kartki z formatu a3 wycinamy uszy,  łapki,  oczy i  zęby (wg wzoru jak na

zamieszczonym poniżej zdjęciu). Wszystkim elementom obrysowujemy kontury markerem.

Z różowej kartki wycinamy buzię oraz uszy, które naklejamy na białe uszy. Na różowych

elementach również  czarnym markerem rysujemy kontury  oraz kropki.  Z czarnej  kartki

wycinamy  wąsy,  oczy  i  doklejamy  je  do  buzi.  Do  koła  doklejamy  wąsy,  oczy,  buzię

z wąsami i zębami, a do pół koła doklejamy łapki. Gotowe dwie części przyklejamy taśmą

klejącą do szyby.

Dołączam link do filmiku, który ułatwi Wam wykonanie tej pracy plastycznej, zobaczycie

jak składać kartki w harmonijkę:

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 
(kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl,aby otrzymać hiperłącze)



 



Girlanda z kolorowych zajączków

Do wykonania girlandy z zajączków potrzebne będzie:

• kolorowy papier

• sznurek

• klej

• nożyczki

• wata

Girlanda z zajączkami - instrukcja krok po kroku

•Na sztywniejszym kartoniku wydrukuj szablon wielkanocnego zająca, a potem go wytnij.



• Wybierz kolorowe kartki (mogą być jedno kolorowe lub we wzory). Fajnie jeśli wzory

i kolory będą dobrze ze sobą współgrać.

• Odrysuj zajączka według szablonu na kolorowych kartkach.

• Wytnij zajączka odrysowanego według wzoru.

• Przyklej do jednej z połówek kartki sznurek, a następnie sklej ją z drugą połówką.

Możesz łączyć ze sobą kartki o tym samym lub różnym wzorze, ogranicza cię tylko

twoja wyobraźnia.

• Do gotowego dwustronnego zajączka możesz przykleić ogonek z waty.

• Im  więcej  zajączków,  tym  dłuższy  łańcuch.  Możecie  wykonać  kilka  łańcuchów

i zawiesić w oknach lub na ścianach.

•.

Dołączam link do filmiku, który ułatwi Wam wykonanie tej pracy plastycznej

https://www.youtube.com/watch?v=eHtlQsY3M-I 

(kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl,aby otrzymać hiperłącze)



Papierowy wianek z kolorowych zajączków 

Do wykonania wianka z kolorowych z zajączków potrzebne będzie:

• kolorowy papier

• papierowy talerz

• klej

• nożyczki

Aby wykonać tą pracę plastyczną z papierowego talerza wytnij środek, wykorzystując szablon zajączka

z  poprzedniej pracy wytnij kilka zajączków i przyklej według wzoru jak poniżej.



Zajączek na wykałaczce

Szablon  zająca  wielkanocnego  możesz  wykorzystać  również  jako  ozdoba  na  patyku.

Wystarczy przykleić wyciętego zająca do wykałaczki lub patyka na szaszłyki

 


