
Kieliszek do jajka

Z  papieru  wycinamy  szerszy  pasek  papieru  i  sklejamy  go  lub  zszywamy.  Możemy  tym
sposobem zrobić różne podstawki do jajek.  U nas powstała kurka, zajączek i  łączka  Takie
kieliszki z powodzeniem mogą się pojawić na wielkanocnym stole – o ile będą wykonane  
z grubego papieru.

Wydmuszki, czarne pisaki, wata, nasionka, trochę wody i wesołe pisanki gotowe!

Co potrzebujesz żeby zrobić wydmuszkowe postacie:

– skorupki od jajek
– wata
– nasiona owsa, nasiona rzeżuchy
– czarne pisaki
– np. zakrętkę z której można zrobić czapeczkę dla jajkowego stworka

Jak zrobić wydmuszkowe ludziki:

Do skorupki po jajku wkładamy watkę i obficie podlewamy wodą.

Na  wierzch  wysypujemy  nasionka  rzeżuchy  lub/i  owsa  i  odstawiamy  na  kilka  dni  np.  na
parapet codziennie sprawdzając czy watka jest wilgotna.  Gdy jajkom urosną fryzury wtedy
możemy dopasować do nich buzie i miny. Czarnym pisakiem malujemy je na jajkach.



KOLOROWE PISANKI Z PAPIERU

Wykonanie  takiej  wielkanocnej,  papierowej  ozdoby  nie  jest  trudne,  a  zabawy  będzie  co
niemiara. Potrzebne Wam będą: kolorowe kartony, klej, nożyczki i tasiemki.

Pisanki  najlepiej  będą wyglądały na kartonie o „gniecionej”  fakturze.  Ten karton będziemy
naklejać na zwykłą kartkę w innym kolorze (lub odcieniu) – ten zabieg daje ciekawy efekt
trójwymiarowości. 

Z gładkich kolorowych kartek wycinamy kształty jajka. Podobnie postępujemy z gniecionym
papierem. Z tym, że te kształty jajek powinny być kilka milimetrów mniejsze. 

Przyklejamy mniejsze jajko  na  to większe.  Ozdabiamy wyciętymi  z  papieru  kwiatkami  czy
gotowymi świątecznymi naklejkami. 

Dziurkaczem  robimy  otwór.  Dzięki  temu  pisanki  będzie  można  powiesić  na  sznurku  czy
wstążce. 

Wcześniej możecie pociąć kolorowy papier na paski, związać je w połowie i przymocować do
jajek tą samą wstążeczką, na której będziecie je zawieszać. 



Pisanka owieczka to zabawna propozycja na wielkanocną dekorację! Z wykonaniem
bez problemu poradzą sobie nawet młodsze dzieci.

Zatem  do dzieła – wykonajcie słodkie owieczki z jajek!

Potrzebne będą:

– jajka ugotowane na twardo – najlepiej o jasnobrązowej skorupce
–  pomponiki dekoracyjne białe różnej wielkości
– biały usztywniony filc
– małe pomponiki  lub druciki kreatywne w kolorze białym na łapki
– czarny nietoksyczny pisak
– mocny klej

Wykonanie:

Dobrze umyte jajka ugotuj na twardo, zostaw do ostygnięcia. Następnie z filcu wytnij  dwa
kształtne  uszka. Przyklejaj  do  jajek  pomponiki  różnej  wielkości  tak,  by  imitowały  futerko
owieczki. Po obu bokach jajek  doklej też filcowe uszka.

Pisakiem  namaluj  oczka,  buźki  i  noski  owieczek.  Na  koniec  doklej  pomponiki  lub  druciki
kreatywne – łapki na dole jaja. Ozdoba gotowa!




