
„WARSZTATY WIELKANOCNE” 

Kochane dzieci, droga młodzieży, uczestnicy zajęć w Dziale Socjoterapii! 

Jak co roku wiosną planowaliśmy się spotkać w Świetlicy na warsztatach i biesiadzie Wielkanocnej. 

Okoliczności sprawiają, że niestety tej wiosny będzie to niemożliwe. Z żalem – bo wiemy, że tęsknicie 

za słońcem, a musicie siedzieć w domach, ale i z nadzieją – bo wierzymy, że niedługo będziemy mogli 

się zobaczyć, myślimy o tym, jak sprawić, byście choć na chwilę mogli oderwać się od trudnej, 

otaczającej rzeczywistości. Chcemy Was zaprosić do wspólnej zabawy. Otwieramy „Kreatywny 

Kącik”, w którym znajdziecie proste a wdzięczne pomysły plastyczne i nie tylko, do wykonania 

domowym sposobem, bez konieczności wychodzenia do sklepu po materiały. 

Na początek coś świątecznego, wiosennego. Niech te drobiazgi sprawią, że uśmiechniecie się. Niech 

sprawią Wam przyjemność.  

Gdy nadejdą święta Wielkanocne będziecie mogli je wykorzystać do dekoracji, skromnego pewnie 

tego roku, ale świątecznego stołu.  

Zapraszamy do twórczego działania! 

Przedstawione poniżej propozycje są bardzo łatwe do wykonania, a materiały do ich zrobienia 

z pewnością znajdziecie w domu. 
 

Pamiętajcie! Niech te pomysły będą dla Was inspiracją. Stwórzcie własne wytwory kierując się 
twórczą wyobraźnią. Bądźcie kreatywni! 

 
Zbierajcie, gromadźcie wszystko co zrobicie, a kiedy już będziemy mogli się spotkać stworzymy  

w naszym Dziale Socjoterapii wspaniałą wystawę Waszych prac. 

To działajmy! 

Rzeczy których potrzebujecie: 

 rolki po papierze toaletowym, ręcznikach papierowych 

 kartki z bloku 

 papier kolorowy (opcjonalnie) 

 farby plakatowe, nożyczki, czarny pisak, pędzle, klej do papieru 

 Kawałki wstążki lub sznurka (opcjonalnie) 

  



 

 

Propozycje do wykonania: 

1. Kolorowe króliczki 

 
 

 Rolki papieru pomalujcie według własnego uznania i pomysłu 

 Z rolki po papierze wytnijcie „pierścionki” o szerokości około 1 cm i pomalujcie, posłużą Wam 

one za królicze uszy  

 Pozostałe elementy - oczy, wąsy, łapki możecie wyciąć z papieru lub namalować czarnym 

pisakiem 

 Wszystkie elementy sklejcie klejem do papieru 

 Pamiętajcie, aby farba dokładnie wyschła zanim przystąpicie do sklejania poszczególnych 

elementów 

 

2. Kurczak z rolki po papierze toaletowym 

 
 



 

 Przetnijcie rolkę po papierze na dwie części ( większą i mniejszą), z których zrobicie główkę  

i brzuszek kurczaka 

 Pomalujcie według własnej fantazji 

 Po wyschnięciu farby sklejcie ze sobą „główkę i brzuszek” 

 Wytnijcie z kolorowego papieru nóżki, skrzydełka, dziobek i oczka ozdabiając kurczaka 

Pamiętajcie jeśli nie macie kolorowego papieru zawsze możecie użyć białych kartek, które 

pomalujecie na wybrany przez siebie kolor. 

 

3. Papierowy kurczak 

 
 

 Wytnijcie kształt jajka z kartki i pomalujcie 

 Zróbcie odcisk swojej dłoni na kartce (2 razy) i wytnijcie – w ten sposób powstaną skrzydełka 

 Resztę wytnijcie z papieru i nakleicie 

 

 

4. Kolorowe kwiatki z pociętej rolki po papierze toaletowym 

 



 
 

 Rolki po papierze toaletowym potnijcie na „pierścionki” o szerokości 1 cm, a następnie 

dokładnie pomalujcie farbką z dwóch stron 

 Po wyschnięciu poszczególne powstałe w ten sposób płatki sklejcie ze sobą  

 Teraz możecie wykorzystać kwiatki do stworzenia wiosennych dekoracji według swoich 

pomysłów. Powyżej na zdjęciach znajdziecie kilka propozycji 

 

5. Wiosenne motylki 

 
 

 Elementy do motylków wytnijcie w ten sam sposób co do kwiatków, pomalujcie i poczekajcie 

aż farba wyschnie 

 Następnie sklejcie ze sobą tworząc kształt motylka  

 Możecie do motylków doczepić wstążeczki lub sznurki, aby stworzyć ciekawą wiosenną 

dekorację do zawieszenia  

 

6. Na zakończenie zabawa na twórcze myślenie: 

Wymyślcie jak najwięcej nowych wyrazów ze słowa „WIELKANOC”. Powodzenia!! 



ZAGLĄDAJCIE DO NASZEGO KĄCIKA! 

Naszym celem jest zainspirowanie Was do kreatywnej aktywności. 

Poszukujcie nieszablonowych rozwiązań, rozwijajcie swoją wyobraźnie, pomysłowość i fantazje. 

TWÓRZCIE I CZERPCIE Z TEGO WIELE RADOŚCI! 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Wam i Rodzicom wszystkiego najlepszego, 

wiary i nadziei, a zwłaszcza zdrowia. 

 

Pamiętajcie, że 

czekamy na Was w „Kreatywnym Kąciku” . 

 

       Katarzyna Kriger i Agnieszka Januszek 


