
Wielkanocne zajączki z rolek po papierze toaletowym 
 

 

 

Dziś pokażę pomysł na wielkanocną pracę plastyczną którą możecie wykonać wraz z nawet 

najmłodszymi dziećmi, a mianowicie, to jak zrobić zajączki z rolek po papierze toaletowym. W każdym 

domu jest ich zazwyczaj całe mnóstwo. Ja np. zbieram je właśnie po to by użyć ich do wykonania 

różnych prac plastycznych. A zrobienie w ten sposób zajączka czy jakiegokolwiek innego zwierzątka jest 

bardzo proste. Wystarczy jedynie kilka elementów i nasz zajączek będzie gotowy. Możecie użyć 

soczystych wiosennych kolorów bądź bardziej naturalnych, np. odcieni brązu i szarości. Wszystko zależy 

od tego jaki efekt chcecie otrzymać. 

Co nam będzie potrzebne do ich wykonania? 

-rolka po papierze toaletowym 

-kolorowy karton lub specjalna samoprzylepna pianka. Potrzebna nam ona będzie do obklejenia rolki i 
wykonania uszu i nóżek naszego zajączka. Znajdziecie ją w sklepie plastycznym lub aukcjach 
internetowych, w wielu kolorach i wzorach. Jej zaletą jest to że posiada ona od spodu klej (to rodzaj 
naklejki) a dodatkowo ładnie układa się na rolce (nie zawija się, nie marszczy, nie przemaka od nadmiaru 
kleju, itp.). 

-różowy pomponik do wykonania noska oraz biały aby zrobić ogonek 

-klej na gorąco lub klej introligatorski do przyklejania naszych elementów 

-cienki drucik do wykonania wąsików zajączka (może być florystyczny- kupicie taki w kwiaciarni, lub 
każdy inny jaki tylko macie, a który będzie na tyle cienki że pozwoli przeciąć się na kawałki) 

-plastikowe oczka 

-nożyczki 



 

Zajączki z rolek – jak je wykonać krok po kroku? 
W pierwszej kolejności odmierzamy odpowiednią wielkość piankowej kartki lub kartonu, tak aby obkleić 
nią dokładnie całą rolkę. Można pomóc sobie przykładając do niej rolkę i odrysowując od spodu 
odpowiednią długość linijką. 

Następnie obklejamy rolkę oraz wycinamy z kartonu kształt uszu zajączka oraz jego nóżek. Rolkę 
okleiłam też od góry od środka, by nie było widać szarego jej nieestetycznie wyglądającego papieru. 

Druciki tniemy na równej długości odcinki. Przyklejamy je w miejscu gdzie zajączek będzie miał mieć 
wąsiki. Do tego idealny będzie klej na gorąco. Miejsce klejenia zasłaniamy pomponikiem- noskiem. 

Na koniec za pomocą kleju na gorąco lub kleju introligatorskiego przytwierdzamy także oczy, ogonek, 
nóżki oraz uszy zajączka. 

Jak widzicie zrobienie takiej wielkanocnej wiosennej pracy plastycznej jak zajączki z rolek jest naprawdę 

proste i absolutnie nie czasochłonne. Co więcej możecie z nich wykonać praktycznie każde zwierzątko 

czy choćby wiele innych ciekawych rzeczy. 

 

 

 


