
Zajączek wielkanocny z ręcznika

Święta Wielkanocne już niebawem. Z tej okazji zachęcamy Was do zrobienia świątecznej
ozdoby z… ręcznika.

Poniżej zamieszczamy film z instrukcją

https://www.youtube.com/watch?v=bKLCYcsvE54

https://www.youtube.com/watch?v=bKLCYcsvE54


Wielkanocne ozdoby – zrób je samodzielnie!

KARTKA ŚWIĄTECZNA – ZAJĄC ORIGAMI

Potrzebne będą:

● 2 kartki A4 w różnych kolorach
● kolorowe pisaki
● klej do papieru

Wykonanie

Z kartki, z której chcesz wykonać zajączka origami, wytnij równy kwadrat. Następnie
postępuj wg poniższej instrukcji. Pamiętaj, aby składać bardzo dokładnie!



Gdy zając będzie gotowy, narysuj mu pisakami oczy, nosek i wąsiki.



Następnie złóż drugą kartką na pół i przyklej do niej origami. Wykorzystując pisaki, ozdób
kartkę i napisz życzenia.

PRZYBORNIK WIELKANOCY

Potrzebne będą:

● kartka A4 z bloku technicznego
● kartka A4 w innym kolorze
● klej do papieru
● linijka
● nożyczki
● ołówek
● kolorowe pisaki

Wykonanie

Na kartce z bloku technicznego odrysuj szablon. Następnie go wytnij. Na kolorowej kartce
odrysuj drobne elementy do przyklejenia na uszy, pyszczek i łapy - je również wytnij.



Zegnij szablon wzdłuż linii. Posmaruj klejem “nachodzące” na siebie elementy i sklej je.
Pozwól przybornikowi chwilę wyschnąć, a następnie ozdób go, naklejając elementy z
kolorowego papieru oraz rysując pyszczek zająca. Wykorzystaj jako przybornik na biurko lub
koszyczek na małe pisanki.



DRZEWKO WIELKANOCNE

Potrzebne będą:

● doniczka
● kula ze styropianu
● gałązka
● gąbka florystyczna
● małe plastikowe lub styropianowe jajka
● mech naturalny lub florystyczny
● ozdobne kamyczki
● pistolet z gorącym klejem



Wykonanie

Gąbkę florystyczną umieszczamy w donicy tak, żeby wypełniała całe wnętrze. Jeśli jest za
duża, należy ją odpowiednio przyciąć.

Następnie wbijamy gałąź w gąbkę florystyczną i mocujemy z pomocą pistoletu na klej.

Kamyczki wsypujemy do doniczki, żeby zakryć gąbkę florystyczną. Na gałąź nabijamy kulę
styropianową.



Za pomocą kleju na gorąco mocujemy wydmuszki.

Przestrzenie między jajeczkami wypełniamy mchem, który również przyklejamy za pomocą
kleju na gorąco. W razie potrzeby przycinamy mech nożyczkami.

Pomysły pochodzą ze strony: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/wielkanocne-ozdoby-zrob-je-samodzielnie



Naturalne barwniki do jajek

Możesz zabarwić jajko na niebiesko, używając

czerwonej kapusty, na różowo - dzięki burakom,

a na piękny żółty kolor - zanurzając je w wodzie

z kurkumą.

Naturalne barwniki do jajek zwykle nie są

tak intensywne jak te chemiczne. Aby uzyskać

najlepszy efekt i najbardziej nasyconą barwę

farbowanej naturalnie pisanki, stosuj się do tych

rad:

- wybieraj jak najbielsze jajka. Im jaśniejsza skorupka jajka, tym czystszy i bardziej

intensywny kolor pisanki;

- przetrzyj skorupkę ściereczką nasączoną oliwą - po barwieniu, wystudzeniu i

wysuszeniu pisanek. Będą pięknie błyszczeć!

- Jeśli chcesz zdobić pisanki woskiem, musisz nim pomalować jajka jeszcze przed

barwieniem. Wzory na zabarwionych naturalnie pisankach uzyskach wyskrobując je

na skorupce igłą.



źródło: https://mamotoja.pl/pisanki-wielkanocne-jak-zabarwic-jajka-naturalnie,wielkanoc-artykul,15503,r1p1.html

https://mamotoja.pl/pisanki-wielkanocne-jak-zabarwic-jajka-naturalnie,wielkanoc-artykul,15503,r1p1.html


Eksperymenty z jajkami

W okresie wielkanocnym na pewno znajdziecie u siebie w domu dużą ilość jajek.

Zachęcamy Was do tego, by wykorzystać je nie tylko do tworzenia pięknych, kolorowych

pisanek ale również do przeprowadzenia ciekawych eksperymentów.

Gumowe jajko
Potrzebne będą 3 rzeczy:

— jajko

— naczynie (np. szklanka, słoik)

— ocet

Jajko należy włożyć ostrożnie do naczynia, a następnie zalać octem po sam czubek. Przez

chwilę można obserwować, co się dzieje, gdyż wokół skorupki zaczną pojawiać się drobne

bąbelki. W takim stanie należy je zostawić na 24 godziny. Po upływie doby należy delikatnie

wyciągnąć jajko z octu i przepłukać pod bieżącą wodą. Warto je podświetlić latarką :)

zdjęcia: M.Kończewska

Więcej pomysłów na eksperymenty znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=BV_RF0nQbQQ

https://www.youtube.com/watch?v=BV_RF0nQbQQ

