
Tradycje i zwyczaje 

Wielkanocne  
 

Propozycje piosenek do posłuchania i prac plastycznych do 

samodzielnego wykonania, związanych ze świętami 

wielkanocnymi

 



Zwyczaje Wielkanocne – prezentacja 

 https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

Piosenki o Wielkanocy 

https://www.youtube.com/watch?v=XuCRqaZDhEE 

 

Zozi - Znaki Wielkanocy 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

Święta tuż, tuż 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

 

Z jajkiem i zającem 

https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe458 

 

Kłótnia w koszyku Wielkanocnym 

https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI 
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Przygotowując się do obchodów Świąt Wielkanocnych, naszą działalności zaczynamy 
od własnoręcznego przygotowania świątecznych kartek do wysłania naszym bliskim! W 
tym roku zrobiliśmy kartki wielkanocne z królikami przygotowanymi techniką origami z 

koła. Projekt jest niezwykle łatwy do wykonania a przygotowane karteczki bardzo 
estetyczne! 
Materiały i przybory: 

 kolorowy papier ksero 

 kartki z notesu-kostki 

 dziurkacze ozdobne kółko 2,5 cm i kółko o średnicy 3,7 cm 

 dziurkacz ozdobny serce 

 nożyczki 

 klej 

 kolorowe pisaki np. Sharpie 

Do przygotowania bazy kartki świątecznej należy kartkę formatu A4 przeciąć na pół a 
następnie każdą z części równo złożyć. W ten sposób uzyskamy dwie bazy do kartek 
wielkanocnych. 

Do przygotowania jednej kartki z króliczkiem potrzebujemy jedną bazę, jedną kolorową 
karteczkę z notesiku-kostki, 3 duże kółeczka zrobione dziurkaczem ozdobnym, 2 małe 
kółeczka z dziurkacza oraz 4 serduszka. 

https://www.ceneo.pl/44125614#cid=20580&crid=439318&pid=1320
https://www.ceneo.pl/56318881#cid=1601&crid=317204&pid=1320
https://www.ceneo.pl/50326256#cid=1601&crid=240750&pid=1320
https://www.ceneo.pl/7601554#crid=107002&pid=1320
https://www.ceneo.pl/67575924#cid=1601&crid=439319&pid=1320


Jedno duże kółko to głowa króliczka, dwa duże kółeczka składamy na pół – to będą 
uszy króliczka, dwa małe kółeczka również składamy na pół – to będą łapki naszego 
wielkanocnego królika. 

 

Wszystkie elementy naklejamy na małą karteczkę z notesiku. Sposób w jaki wykonany 
został króliczek to metoda origami z koła. 



 

Tak przygotowanego królika ozdabiamy mazakami – rysujemy wnętrze uszek, nosek, 
wąsiki, oczka oraz pazurki w łapkach. 



 

Karteczkę z gotowym królikiem naklejamy na bazę kartki, dodatkowo ozdabiamy 
serduszkami wyciętymi dziurkaczem. Kartkę można oczywiście ozdobić w inny, 
dowolny sposób! 



 

Wielkanocne kartki świąteczne z motywem królika prezentują się znakomicie! 
Przygotowaliśmy ich bardzo dużo- dzięki pracy naszych dzieci, każda jest inna. Samo 
wykonanie, sprawiło nam ogrom radości! Pozostaje je wypisać, włożyć do kopert i 
wysłać:) 

 

 



 



Wielkanocy czas zbliża się nieubłaganie, najwyższa więc pora przygotować świąteczne 

dekoracje. Wśród nich nie może zabraknąć króliczków, baranków i jajeczek! Dziś 
zachęcamy do wspólnego przygotowania baranka wykonanego z pojemniczka po 
jogurcie. Jest to idealne zadanie dla młodszych dzieci, choć i starszym sprawi mnóstwo 
przyjemność.  
Materiały i przybory: 
 pojemnik po jogurcie np. „Fantasia” 

 waciki kosmetyczne lub wata 

 klej, np. Magic 

 czarny marker 

 nożyczki 

 ścinki czerwonego papieru lub filcu 

1. Pojemniczek po jogurcie ostrożnie myjemy, by nie rozłamać opakowania na pół. 
Można zostawić resztki po naklejce- wtedy łatwiej będzie przykleić watę. 

2. Na mniejszej części pojemnika rysujemy markerem oczy [można też przykleić 
ruchome oczka lub wycinki z dziurkacza] oraz nosek. 

https://www.ceneo.pl/Uroda;szukaj-waciki+kosmetyczne+bella#cid=1601&pid=1320
https://www.ceneo.pl/Uroda;szukaj-wata#cid=1601&pid=1320
https://www.ceneo.pl/8562837#cid=1601&crid=111749&pid=1320
https://www.ceneo.pl/10852241#cid=1601&pid=1320


 

3. Z czerwonego papieru lub filcu wycinamy i przyklejamy barankowi uśmiech. 



 

4. Większą część pojemnika smarujemy dookoła klejem i mocujemy na nim watę. Jeśli 
mamy waciki kosmetyczne to możemy je przeciąć na pół- idealnie będą pasowały. 



 



5. Górną krawędź pojemniczka również oklejamy watą. 

 



6. Tak oto wygląda wielkanocny baranek z recyklingu:) 

 



 



 



W tym roku do zestawu wielkanocnych dekoracji dołączyły zawieszki z kurczakami. Do 
zrobienia ich tradycyjnie potrzebne będą: kółeczka, pióreczka i koraliki w żywych 
wiosennych kolorkach. Kurczaczki tradycyjnie zwiastują Wielkanoc i 
nadchodzącą wiosnę. 
Materiały i przybory: 

 zielony sznurek 

 odrobina kolorowego sizalu 

 żółta tektura falista 

 biały i czerwony papier 

 koraliki 

 pompony 

 piórka 

 ołówek, nożyczki, czarny marker 

 klej i taśma klejąca 

1. Na żółtej tekturze falistej stawiamy do góry dnem szklankę, odrysowujemy ją i 
wycinamy powstałe kółko. 



 



2. Z czerwonego papieru wycinamy trójkąt na dziób a z białego dwa kółka na oczy. Na 
kółeczkach rysujemy czarne kropki. Wycięte elementy naklejamy na wcześniej 
przygotowane kółko z tektury falistej. 

 



3. Z zielonego sznurka odcinamy kawałek długości około 50 cm. Z sizalu robimy 
kokardkę i przywiązujemy ją do sznurka. To będzie koniec naszej zawieszki:) 

 



4. Na sznurek nawlekamy kilka drewnianych, kolorowych koralików. Następnie na 
wysokości około 30 cm wiążemy duży supeł i znowu nawlekamy kilka koralików. Na 
końcu nitki zawiązujemy sporą pętelkę do zwieszania. Niepotrzebny odcinek sznurka 
odcinamy. 

 



5. Kurczaka przyklejamy do sznurka taśmą samoprzylepną pomiędzy koralikami. Do 
kurczaczka przyklejamy kolorowe piórko jako ogon. 

 



6. Na koniec przyklejamy kolorowe pomponiki do zamaskowania supełków: na dole 
zawieszki i przy górnej pętelce do zawieszania. Użyliśmy do tego kleju magic i taśmy 
samoprzylepnej. 

 



Słodkie wielkanocne kurczaki spoglądają na nas z ukosa! 

 

Kurczaki, piórka, żywe, wiosenne kolory! Te elementy dekoracji znakomicie oddają 
charakter Świąt Wielkanocnych a prostota wykonania zachęca do wspólnego tworzenia. 
Oczywiście nasze  wielkanocne zawieszki mogą stać się świątecznym upominkiem dla 
odwiedzanych przez nas krewnych i znajomych:) 
 


