
WIELKANOCNY „EKO STROIK” 

W okresie pozostawania w domu proponujemy kolejne 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 stroik -  który z powodzeniem może przyozdobić stół 
lub parapet w domu. Ponadto może stanowić świetne schronienie dla wykonanych własnoręcznie 
zajączków, kurczaczków lub pisanek .  

        

Do wykonania poszczególnych elementów stroika potrzebne będą: 

• pojemnik po jajkach – plastikowa, piankowa lub tekturowa platonka 
• zielona farba (np. plakatowa) – opcjonalnie 
• proponowane wypełnienie (zależnie od tego co mamy w domu): wełna czesankowa / włókna 

sizalu / siano / nitki lub włóczki / piórka  
• wata lub lignina 
• ziarenka rzeżuchy / owsa   
• kolorowe tasiemki / włóczki 
• skorupki po jajkach na miękko  
• (umyte – jako malutka doniczka dla rzeżuchy)  
• pisanki / kurczak / zajączek lub inny wielkanocny symbol wykonany wcześniej 

Instrukcja wykonania:  

1. Platonkę po jajkach (w zależności z czego jest wykonana) czyścimy i jeśli jest z papieru 
malujemy na zielono farbą (np. plakatową), lub pozostawiamy w takim kolorze jakim chcemy. 

2. Górę platonki oraz boki możemy ozdobić używając kolorowych tasiemek, włóczek czy po 
prostu wyciętych kształtów z kolorowego papieru lub mazaków. 

3. Wnętrze platonki wykładamy delikatnymi „niteczkami” np. z wełny czesankowej, waty, nici, 
włóczki, sizalu.  

4. Czystą skorupkę po „jajku na miękko” wykładamy odrobiną waty lub ligniny (może być też 
porwany płatek kosmetyczny), zwilżamy wodą i wykładamy na to ziarenka rzeżuchy lub owsa. 
PAMIĘTAJCIE, ŻE NASIONKA NALEŻY REGULARNIE ZRASZAĆ (MUSZĄ MIEĆ STALE WILGOĆ, 
ABY WYROSŁY).  
 
 
 
  

5. Skorupkowe doniczki wkładamy w wybrane przez siebie miejsca do „wyściełanego” wcześniej 
wnętrza platonki.  



6. Jeśli mamy jeszcze wolne miejsce to władamy lub przyklejamy kurczaczka / zajączka / 
baranka / pisanki. (Możemy także wykorzystać wystające części platonki i do nich przykleić 
postaci wycięte np. z papieru lub filcu  ). 

Podzielcie się koniecznie rezultatami swoich prac. 

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

 

 


