
Sznurkowy WIELKANOCNY ZAJĄC 

W okresie pozostawania w domu proponujemy ćwiczenie na sprawność manualną dzieci  
(i opiekunów), koordynację ruchowo – wzrokową, współpracę oraz kreatywność przy wykorzystaniu 
recyclingu (i tego co mamy w  domu) w odniesieniu do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Efektem Waszej pracy może być WIELKANOCNY ZAJĄCZEK -  symbol wiosennego odrodzenia i 
witalności, a w niektórych regionach Polski i Europy także synonim postaci przynoszącej prezenty* 

 

       

Do wykonania poszczególnych elementów ZAJĄCZKA potrzebne będą: 

Ciało:  

• Styropianowe jajko / lub wydmuszka / lub stara gazeta zgnieciona w kształt jajka 
• Klej typu wikol i wykałaczki lub patyczki do jego nakładania 
• Naturalny sznurek (np. jutowy) lub: szara / beżowa/ biała włóczka 

Oczy: plastikowe oczka lub ciemne guziczki / koraliki / ziarnka grochu itp. 

Uszy: drucik kreatywny lub filc / stary sztywny materiał / papier 

Nos: materiał / pomponik / włóczka / guziczek / kawałek drucika (lub coś innego co mamy w domu i 
będzie mogło posłużyć za nosek) 

Wąsy: cieńszy sznurek / włóczka / papier (my użyłyśmy starych strun od gitary ;)) 

Zęby: biały papier lub biały filc / materiał docięty w 2 długie ząbki 

Instrukcja wykonania: 

1. Styropianowe jajko / wydmuszkę / gazetę lub papier zgnieciony mocno w kształt jajka 
smarujemy klejem typu wikol (od góry do połowy, tak abyśmy mogli nadal trzymać je w ręku) 

2. Powoli i starannie owijamy sznurkiem (włóczką). 
3. Następnie powtarzamy czynność na drugiej połowie jajka. 
4. Przyklejamy oczka. 
5. Docinamy 2 paski z białej kartki / materiału w kształt długich ząbków zajączka i przyklejamy 

na osznurkowanym jajku. 
6. Docinamy kawałki włóczki, sznurka lub drucika na wąsy (mogą być np. 4 lub więcej) i 

naklejamy nad ząbkami. 
7. Tworzymy nosek – z włóczki, pomponika, drucika lub guziczka i naklejamy na łączenie ząbków 

i wąsów dociskając i przytrzymując chwilkę. 



8. Robimy uszy. Mogą być docięte z papieru, materiału, filcu (a może macie inne pomysły), my 
wykonałyśmy je z drucika kreatywnego uformowanego w kształt zajęczego ucha. Uszy 
doklejamy z tyłu, tak aby wystawały nad głową (mogą być klapnięte ;)) – tu potrzeba troszkę 
więcej czasu i cierpliwości  

9. Całość pozostawiamy do wyschnięcia i ZAJĄC gotowy! 

Podzielcie się koniecznie rezultatami swoich prac. 

A może  macie swoje pomysły na podobną pracę lub jej warianty? 


