Zbliża się Wielkanoc! Pomyśl, jak stworzyć wielkanocny nastrój? Mam dla Ciebie parę propozycji.
Możesz wykonać wszystkie ozdoby lub wybrać najbardziej atrakcyjną. Jeśli nie będziesz mógł/mogła
wykonać pracy samodzielnie poproś domowników o pomoc. Pamiętaj o zasadach BHP: higienie!
i bezpieczeństwie!, zwłaszcza przy wykonywaniu prac z użyciem ostrych narzędzi np. nożyczek, igły
itp. Pamiętaj też o segregacji śmieci! Pracuj najlepiej jak umiesz, a Twój wysiłek zostanie nagrodzony
wspaniałą oceną. Jeśli nie umiesz jeszcze czytać- poproś swoich bliskich, a na pewno Ci pomogą i
wytłumaczą, co i jak masz robić.
DO DZIEŁA! POWODZENIA!
BARANEK Z MASY SOLNEJ
Do wykonania pracy potrzebujesz:
masę solną( niżej opiszę, jak zrobić)
sznurek lub wełnę
pisaki lub farbki i pędzel
nożyczki
Zrób masę solną:
1. Załóż fartuch, zwiąż włosy( jeśli masz długie), umyj ręce.
2. Przygotuj miejsce wykonywania pracy tak, aby było puste i czyste.
3. Weź dużą miskę, łyżkę (taką, którą jesz zupę) i szklankę.
4. Przygotuj mąkę, sól i pół szklanki zimnej wody z kranu.
5. Do miski wsyp 1 szklankę mąki, niecałą szklankę soli i pół szklanki zimnej wody z kranu.
6. Wszystko dobrze wymieszaj łyżką, a potem ugniataj (jeśli masa będzie się kleiła do rąk, dodaj
trochę mąki; jeśli będzie się kruszyła, dodaj wody).
Posprzątaj miejsce pracy(pamiętaj o segregacji śmieci), umyj naczynia i łyżkę, umyj ręce.
Wykonanie baranka:
Przygotuj stolnicę, albo połóż ceratę( folię) na stół, wałek, blaszkę i papier do pieczenia oraz nożyk.
1. Rozwałkuj ciasto – ma być dość grube (około 1cm).
2. Wytnij kółko- wielkość zależy od Ciebie.
3. Zrób 4 dziurki na nogi - zrób je nożykiem lub drugą stroną pisaka.
4. Przenieś to na przygotowaną wcześniej blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia.

5. Z pozostałego ciasta zrób głowę baranka- wielkość głowy zależy od wielkości wyciętego wcześniej
kółka i zaznacz nożykiem oczy, buzię, uszy itp.
6.Głowę połóż mniej więcej na środku kółka- możesz trochę wyżej.

7. Włącz piekarnik na 100 stopni i susz tak długo, aż wyschnie ciasto. Jeśli nie umiesz obsłużyć
piekarnika samodzielnie, poproś osobę dorosłą. Bądź ostrożny!
8. Jeśli nie chcesz suszyć baranka w piekarniku, pozostaw go w suchym miejscu i sprawdzaj, czy
schnie. To może potrwać jakiś czas.
9. Po wyschnięciu pracę możesz ozdobić wzorkami – do tego użyj pisaka lub pomaluj go farbami. Jak
to zrobić- zależy od Ciebie. Znów pozostaw do wyschnięcia.
10. Zrób barankowi nogi - utnij nożyczkami odpowiednią długość sznurka lub wełny. Przewlecz przez
dziurki. Na końcach ( jeśli masz) możesz zawiązać koraliki lub guziki, albo zrobione wcześniej z masy
solnej (już wysuszone) kulki z dziurkami( w kształcie koralików).

11. Możesz zrobić kilka baranków (jeśli została Ci masa solna).
Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.

Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

WIELKANOCNE JAJKO – ZAWIESZKA Z MASY SOLNEJ
Do wykonania pracy potrzebujesz:
masę solną( już wiesz, jak zrobić, ale jeszcze raz przypomnę)
sznurek lub wełnę
pisaki lub farbki i pędzel
nożyczki
Zrób masę solną:
1. Załóż fartuch, zwiąż włosy( jeśli masz długie), umyj ręce.
2. Przygotuj miejsce wykonywania pracy tak, aby było puste i czyste.
3. Weź dużą miskę, łyżkę (taką, którą jesz zupę) i szklankę.
4. Przygotuj mąkę, sól i pół szklanki zimnej wody z kranu.
5. Do miski wsyp 1 szklankę mąki, niecałą szklankę soli i pół szklanki zimnej wody z kranu.
6. Wszystko dobrze wymieszaj łyżką, a potem ugniataj (jeśli masa będzie się kleiła do rąk, dodaj
trochę mąki; jeśli będzie się kruszyła, dodaj wody).
Posprzątaj miejsce pracy(pamiętaj o segregacji śmieci), umyj naczynia i łyżkę, umyj ręce.
Wykonanie jajka:
Przygotuj stolnicę, albo połóż ceratę( folię) na stół, wałek, blaszkę i papier do pieczenia oraz nożyk.
1. Rozwałkuj ciasto – ma być dość grube (około 1cm).
2. Wytnij jajko - wielkość zależy od Ciebie.
3. Zrób 1 dziurkę na zawieszkę - zrób ją nożykiem lub drugą stroną pisaka.
4. Możesz, ale nie musisz zaznaczyć na jajku jakieś wzorki( później możesz je pomalować) - zrób to
nożykiem.
5. Przenieś pracę na przygotowaną wcześniej blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia.
6. Włącz piekarnik na 100 stopni i susz tak długo, aż wyschnie ciasto. Jeśli nie umiesz obsłużyć
piekarnika samodzielnie, poproś osobę dorosłą. Bądź ostrożny!
7. Jeśli nie chcesz suszyć jajka w piekarniku, pozostaw pracę w suchym miejscu i sprawdzaj, czy
schnie. To może potrwać jakiś czas.
9. Po wyschnięciu pracę możesz ozdobić wzorkami – do tego użyj pisaka lub pomaluj go farbami. Jak
to zrobić- zależy od Ciebie. Znów pozostaw do wyschnięcia.
10. Zrób zawieszkę - utnij nożyczkami odpowiednią długość sznurka lub wełny. Przewlecz przez
dziurkę i zawiąż.

To oczywiście przykładowy obraz pracy. Twoja wyobraźnia może zadziałać zupełnie inaczej. Możesz
też wykorzystać inne rzeczy do zdobienia jajka (jeśli masz je w domu). Są to wstążki, koraliki, cekiny,
guziki i inne wspaniałości.
Możesz zrobić kilka jajek (jeśli została Ci masa solna) i każde inaczej ozdobić. Będą się świetnie
prezentować na wielkanocnych baziach lub gałązkach brzozy, albo po prostu powieś je gdzieś w
widocznym miejscu.
Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.

Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

WIELKANOCNA KURKA Z MASY SOLNEJ
Do wykonania pracy potrzebujesz:
masę solną( tak samo zrób, jak poprzednie, ale niżej jeszcze raz przypomnę)
sznurek lub wełnę ( tylko wtedy, kiedy zechcesz mieć kurkę- zawieszkę)
pisaki lub farbki i pędzel
nożyczki ( tylko wtedy, kiedy zechcesz mieć kurkę- zawieszkę)
Zrób masę solną:
1. Załóż fartuch, zwiąż włosy( jeśli masz długie), umyj ręce.
2. Przygotuj miejsce wykonywania pracy tak, aby było puste i czyste.
3. Weź dużą miskę, łyżkę (taką, którą jesz zupę) i szklankę.
4. Przygotuj mąkę, sól i pół szklanki zimnej wody z kranu.
5. Do miski wsyp 1 szklankę mąki, niecałą szklankę soli i pół szklanki zimnej wody z kranu.
6. Wszystko dobrze wymieszaj łyżką, a potem ugniataj (jeśli masa będzie się kleiła do rąk, dodaj
trochę mąki; jeśli będzie się kruszyła, dodaj wody).
Posprzątaj miejsce pracy(pamiętaj o segregacji śmieci), umyj naczynia i łyżkę, umyj ręce.
Wykonanie kurki:
Przygotuj stolnicę, albo połóż ceratę( folię) na stół, wałek, blaszkę i papier do pieczenia oraz nożyk.
1. Rozwałkuj ciasto – ma być dość grube (około 1cm).
2. Wytnij kształt kurki - wielkość zależy od Ciebie.
3. Zrób 1 dziurkę na zawieszkę - zrób ją nożykiem lub drugą stroną pisaka ( możesz tego nie robićkurka może być ozdobą, którą położysz na stole lub oprzesz o wazon).
4. Możesz, ale nie musisz zaznaczyć jakieś wzorki - później możesz kurkę pomalować. Jeśli jednak
zechcesz robić wzorki, zrób to nożykiem.
5. Przenieś pracę na przygotowaną wcześniej blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia.
6. Włącz piekarnik na 100 stopni i susz tak długo, aż wyschnie ciasto. Jeśli nie umiesz obsłużyć
piekarnika samodzielnie, poproś osobę dorosłą. Bądź ostrożny!
7. Jeśli nie chcesz suszyć kurki w piekarniku, pozostaw pracę w suchym miejscu i sprawdzaj, czy
schnie. To może potrwać jakiś czas.
9. Po wyschnięciu pracę możesz ozdobić wzorkami – do tego użyj pisaka lub pomaluj go farbami. Jak
to zrobić- zależy od Ciebie. Znów pozostaw do wyschnięcia.
10. Zrób zawieszkę, ale nie musisz. Możesz wykorzystać kurkę, jako ozdobę stołu opierając ją na
przykład o wazon. Jeśli jednak chcesz, utnij nożyczkami odpowiednią długość sznurka lub wełny.
Przewlecz przez dziurkę i zawiąż.

To oczywiście przykładowy obraz pracy. Twoja wyobraźnia może zadziałać zupełnie inaczej. Możesz
też wykorzystać inne rzeczy do zdobienia kurki (jeśli masz je w domu). Są to: wstążki, koraliki,
cekiny, guziki i inne wspaniałości.
Możesz zrobić kilka kurek (jeśli została Ci masa solna) i każdą inaczej ozdobić. Będą się świetnie
prezentować na wielkanocnym stole.
Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.

Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

WIELKANOCNY ZAJĄC przestrzenny Z MASY SOLNEJ
Do wykonania pracy potrzebujesz:
masę solną( już wiesz, jak zrobić - a jeśli nie, to niżej opiszę )
pisaki lub farbki i pędzel
Zrób masę solną:
1. Załóż fartuch, zwiąż włosy( jeśli masz długie), umyj ręce.
2. Przygotuj miejsce wykonywania pracy tak, aby było puste i czyste.
3. Weź dużą miskę, łyżkę (taką, którą jesz zupę) i szklankę.
4. Przygotuj mąkę, sól i pół szklanki zimnej wody z kranu.
5. Do miski wsyp 1 szklankę mąki, niecałą szklankę soli i pół szklanki zimnej wody z kranu.
6. Wszystko dobrze wymieszaj łyżką, a potem ugniataj (jeśli masa będzie się kleiła do rąk, dodaj
trochę mąki; jeśli będzie się kruszyła, dodaj wody).
Posprzątaj miejsce pracy(pamiętaj o segregacji śmieci), umyj naczynia i łyżkę, umyj ręce.
Wykonanie jajka:
Przygotuj stolnicę, albo połóż ceratę( folię) na stół, wałek, blaszkę i papier do pieczenia oraz nożyk.
1. Z masy solnej uformuj jajo.

2. Teraz zrób podstawę – nogi. Również zrób to z masy solnej.

3. Pora na uszy- one też mają być zrobione z masy solnej i przyklej je u góry wgniatając w środek
jaja, żeby nie odkleiły się podczas suszenia.

4. Teraz zrób dziurki( ostrym końcem ołówka) w miejscach, w których mają być oczy, nos, możesz
zaznaczyć wąsy, ale możesz też zrobić to później- po wysuszeniu malując te elementy.

To oczywiście przykładowy obraz pracy. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

5.Przenieś pracę na przygotowaną wcześniej blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia.
6.Włącz piekarnik na 100 stopni i susz tak długo, aż wyschnie ciasto. Jeśli nie umiesz obsłużyć
piekarnika samodzielnie, poproś osobę dorosłą. Bądź ostrożny!
7. Jeśli nie chcesz suszyć zajączka w piekarniku, pozostaw pracę w suchym miejscu i sprawdzaj, czy
schnie. To może potrwać jakiś czas.
9. Po wyschnięciu pracę możesz ozdobić wzorkami – do tego użyj pisaka lub pomaluj go farbami. Jak
to zrobić- zależy od Ciebie. Znów pozostaw do wyschnięcia.
Możesz zrobić kilka zajączków (jeśli została Ci masa solna) - każdego inaczej. Będą się świetnie
prezentować na wielkanocnym stole, na szafce lub na półce.
Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.
Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

KRÓLIKI - WIELKANOCNA GIRLANDA Z PAPIERU

Do wykonania pracy potrzebujesz:
kartki bloku technicznego lub sztywne okładki „kolorowych gazet”
nożyczki
farbki i pędzel ( mogą być, nie muszą)
pisaki ( mogą być, nie muszą)
sznurek, wełna
szablon do wycięcia królików ( umieszczony niżej), można poszukać innych szablonów w internecie

Przygotuj miejsce pracy- może to być biurko lub stół. Przygotuj je tak, aby było czyste i puste.
1. Przygotuj kartkę papieru z bloku technicznego ( najlepiej kolorową ) lub sztywną okładkę
„kolorowej” gazety.
2. Wydrukuj (jeśli masz drukarkę) stronę z szablonami królików lub odrysuj je tak, jak potrafisz na
kartce- szablon umieszczony jest niżej.
3. Wytnij króliki nożyczkami. Pamiętaj o wycięciu otworów na uszach, przez nie później
przewleczesz sznurek lub wełnę ( jeśli masz dziurkacz- zrób nim dziurki w uszach). Możesz wyciąć
otwór- ogon, ale nie musisz. Jeśli wytniesz- możesz przełożyć przez niego wełnę, kwiatka, krepę itp.
Jeśli tego nie zrobisz- pomaluj ogon innym kolorem lub naklej na niego wycięte z innego papieru
kółeczko.
4. Jeśli chcesz mieć długą girlandę wytnij więcej królików.
5. Możesz pomalować króliczki farbami lub ozdobić pisakami- to zależy od Ciebie. Inne pomysły mile
widziane.
6. Utnij sznurek lub wełnę na odpowiednią długość, poprzewlekaj przez otwory w uszach i zawieś na
przykład na karniszu, na oknie.

Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.
Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

Szablon – Króliki - wielkanocna girlanda

ZAJĄC- SERWETNIK Z PAPIERU LUB TEKTURY

Do wykonania pracy potrzebujesz:
kartki bloku technicznego lub sztywne okładki „kolorowych gazet”, albo tekturkę - możesz rozciąć
karton po mleku, soku - a najlepiej poproś o to osobę dorosłą. Bądź ostrożny!
nożyczki
farbki i pędzel ( mogą być, nie muszą)
pisaki ( mogą być, nie muszą)
sznurek, wełna
szablon do wycięcia zająca ( umieszczony niżej), można poszukać innego szablonu w internecie

Przygotuj miejsce pracy- może to być biurko lub stół. Przygotuj je tak, aby było czyste i puste.
1. Przygotuj kartkę papieru z bloku technicznego ( najlepiej kolorową ) lub sztywną okładkę
„kolorowej” gazety, albo tekturkę ( możesz zajączka wyciąć z kartonu po mleku, czy soku –poproś
kogoś dorosłego o pomoc przy rozcinaniu kartonu). Bądź ostrożny!
2. Wydrukuj (jeśli masz drukarkę) stronę z szablonem zająca lub odrysuj go tak, jak potrafisz na
kartce- szablon umieszczony jest niżej.
3. Wytnij zajączka nożyczkami. Pamiętaj o wycięciu otworu w ogonie, przez niego później przełożysz
serwetkę.
4. Jeśli chcesz mieć więcej serwetników, wytnij więcej zajączków. Domownicy na pewno ucieszą się
z takiej ozdoby na wielkanocnym stole.
5. Możesz pomalować zajączki farbami lub ozdobić pisakami- to zależy od Ciebie. Inne pomysły mile
widziane.

Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.
Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

Szablon – Zając - serwetnik

To otwór
do wycięcia

WIELKANOCNY WIANEK Z PAPIERU
Do wykonania pracy potrzebujesz:
kartki bloku technicznego lub sztywne okładki „kolorowych gazet”
nożyczki
farbki i pędzel ( mogą być, nie muszą)
pisaki ( mogą być, nie muszą)
sznurek, wełna
szablon do wycięcia zająca ( umieszczony niżej), można poszukać innego szablonu w Internecie
klej

Przygotuj miejsce pracy- może to być biurko lub stół. Przygotuj je tak, aby było czyste i puste.
1. Przygotuj kartkę papieru z bloku technicznego ( najlepiej kolorową ) lub sztywną okładkę
„kolorowej” gazety. Najlepiej obie wersje.
2. Wydrukuj (jeśli masz drukarkę) stronę z szablonem jajek 2 razy( szablon umieszczony jest niżej)
lub narysuj jajka na kartkach tak, jak potrafisz.
3. Wytnij jajka nożyczkami. W jednym jajku wytnij 2 otwory.
4. Możesz pomalować jajka farbami lub ozdobić pisakami- to zależy od Ciebie. Inne pomysły mile
widziane.
5. Poukładaj jajka tak, żeby powstał wianek i sklej je brzegami. Jajko z wyciętymi otworami ma być u
góry. Przez te otwory przełożysz sznurek lub wełnę i zrobisz zawieszkę.

Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.
Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

Szablon- Jajka- wielkanocny wianek

WIELKANOCNY KOSZYCZEK Z WYTŁACZANEK
Do wykonania pracy potrzebujesz:
odcięty dół wytłaczanki do jajek – o odcięcie poproś osobę dorosłą. Jeśli chcesz zrobić to sam- bądź
ostrożny!
tektura, sztywna kartka papieru lub pudełko po butach
szablon do wycięcia kury ( umieszczony niżej), można poszukać innego szablonu w internecie
nożyczki, nóż, nożyk
farbki i pędzel ( mogą być, nie muszą)
pisaki ( mogą być, nie muszą)
Przygotuj miejsce pracy- może to być biurko lub stół. Przygotuj je tak, aby było czyste i puste.
1. Odetnij górę wytłaczanki nożem, nożykiem lub nożyczkami. Bądź ostrożny! Najlepiej poproś o to
osobę dorosłą.
2. Wydrukuj (jeśli masz drukarkę) stronę z szablonem kury, przyłóż szablon do tektury( możesz
wykorzystać karton po butach) i odrysuj kurę na tekturce, pudełku lub innym sztywnym papierzeszablon umieszczony jest niżej.
3. Wytnij kurę nożyczkami.
4. Możesz pomalować kurę i wytłaczankę farbami lub ozdobić pisakami- to zależy od Ciebie. Inne
pomysły mile widziane. Jeśli użyjesz np. żółtej wytłaczanki- nie musisz jej malować.
5. Przetnij nożem lub nożykiem wystające części wytłaczanki po to, żeby włożyć w te szpary kurę
(jeśli nie potrafisz, poproś Mamę lub Tatę, żeby Ci pomogli). Zachowaj ostrożność!
6. Włóż ozdobiony szablon kury w wycięte nożykiem miejsca i gotowe. W takim koszyku pięknie
wyglądają wiekanocne jajka, które możesz pomalować farbami do jajek ( o ile takie masz)- na
produkcie zawsze opisane jest, jak malować jajka i co jest do tego potrzebne.

Przetnij nożykiem wystające
części wytłaczanki.

Pozostaw miejsce pracy w czystości (pamiętaj o segregacji śmieci), umyj ręce.
Pochwal się swoim dziełem! Możesz zrobić zdjęcie lub przynieść swoją pracę do szkoły( wtedy,
kiedy będzie to możliwe), a najlepiej jedno i drugie. Zdjęcie Twojej pracy zostanie zamieszczone
w galerii szkolnych rękodzieł. Wszyscy będą mogli je podziwiać. Gorąco zachęcam!

Szablon- Kura –wielkanocny koszyk z wytłaczanki

To przykładowy obraz kury. Możesz narysować kurę według swojego pomysłu i pomalować lub
pokolorować ją zupełnie inaczej. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni.

