
pomysły na Wielkanoc 

ZAJĄCZEK Z KUBECZKA – PROSTA 
DEKORACJA WIELKANOCNA 

Radosna, kolorowa, symbolizująca życie Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Zadbam 

o to, aby nie zabrakło Wam kreatywnych pomysłów w tym czasie. Zające zdecydowanie 

zdominują w tym roku moją blogową twórczość. :) Tak więc ostatnio były zające z 

pomponików, a dzisiaj z kubeczków jednorazowych, do których można też włożyć 

wielkanocne słodkości – u nas jak zwykle jelly beans – zgodnie z amerykańską tradycją 

mojego męża. Ledwo przetrwały one etap robienia zdjęć, musiałam bronić ich rękami i 

nogami :)   

Potrzebne będą: 

 jednorazowe, białe kubeczki 

 druciki kreatywne 

 pompony 

 kreatywne oczy 

 nożyczki 

 kreatywna pianka 

 klej na gorąco 

Zajączki można wykonać na dwa sposoby – z kubeczka normalnie stojącego – wtedy można 

go w wypełnić wielkanocnymi cukierkami lub z kubeczka stojącego do góry nogami. Na 

kubeczek naklejamy oczy, wąsy z kreatywnych drucików oraz nos z malutkiego pomponika. Z 

kreatywnej pianki wycinamy uszy i doklejamy od tyłu. Prawda, że proste? Dzieciaki spokojnie 

samodzielnie takiego zająca mogą wykonać :) 

A po inne wielkanocne inspiracje zapraszam Was TUTAJ! 

Życzę Wam kochani wielu kreatywnych chwil z dzieciaczkami!!! 

Koniecznie podzielcie się Waszymi pomysłami i Waszą twórczością w komentarzach pod 

wpisem lub na profilu fejsbukowym, czekam na Wasze zdjęcia :) 

https://dzieciakiwdomu.pl/category/zabawy/pomysly-na-wielkanoc
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/zajaczki-i-kurczaki-pomysly-na-dekoracje-wiosenno-wielkanocne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/zajaczki-i-kurczaki-pomysly-na-dekoracje-wiosenno-wielkanocne.html
https://pepito.pl/pol_m_Artykuly-kreatywne_Druciki-kreatywne-186.html?affiliate=149
https://pepito.pl/pol_m_Artykuly-kreatywne_Pompony-189.html?affiliate=149
https://pepito.pl/product-pol-113-Oczka-ruchome-okragle-samoprzylepne-mix-rozmiarow-75szt-dp-Craft.html?affiliate=149
https://dzieciakiwdomu.pl/category/zabawy/pomysly-na-wielkanoc
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ZAJĄCE I KWIATKI – POMYSŁ NA 

ZABAWKĘ LOGOPEDYCZNĄ DLA 

DZIECI DIY 
autor Angelika 03/29/2017 4 komentarze 

Pozostaję w temacie zająców, ale dzisiaj troszeczkę w innym stylu. To nie jest wielkanocna 

dekoracja czy praca techniczna, a samodzielnie zrobiona zabawka dla dzieci. Szczególnie 

przypadnie do gustu logopedom, a na twarzy dzieci (rodziców również) na pewno wywoła 

uśmiech. 
Do zrobienia tych zabawek zainspirował mnie pomysł, który widziałam kiedyś w internecie, 

zresztą sami zobaczcie :)  

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/skaczace-zajace-pomysl-na-zabawke-logopedyczna-dla-dzieci-diy.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/skaczace-zajace-pomysl-na-zabawke-logopedyczna-dla-dzieci-diy.html
https://dzieciakiwdomu.pl/author/dwd
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2017/03/14zajaczki-z-kubeczkow-wielkanocna-dekoracja-7.jpg


Potrzebne będą: 

 kubeczki jednorazowe (takie sztywniejsze) 

 słomki 

 rękawiczki jednorazowe 

 małe pomponiki 

 czarny marker 

 kreatywne oczy 

 narzędzie do przekłuwanie – u nas metalowy patyczek do szaszłyków 

 klej na gorąco 

 szerokie gumki recepturki 

Aby wykonać zająca przyklejamy od tyłu do rękawiczki jej środkowy palec, a z przodu 

sklejamy ze sobą dwa krańcowe palce. Następnie naklejamy oczy i nos z pomponika, a 

markerem dorysowujemy wąsy i buzie zająca. W kubeczku robimy dziurkę i wsadzamy do niej 

słomkę. Zajączka – rękawicę naciągamy na kubek dodatkowo obwijając gumką recepturką. W 

ten sposób zajączek jest gotowy, dzieci posługujące się klejem na gorąco spokojnie mogą go 

same wykonać. Gwarantuję Wam, że będą miały długie chwile wesołej zabawy, a przy tym 

ćwiczyły płuca :) – takie zające do świetny sposób na zabawkę logopedyczną. 

My zrobiliśmy zajączki w kilku kolorach. Te z cienkich rękawiczek są łatwiejsze do 

nadmuchiwania i wciągania z powrotem do kubeczka. Dodatkowo – co zainteresuje każde 

dziecko – można je wystrzelić w górę, wystarczy tylko odpowiednio mocno je nadmuchać. To 

co, zachęciłam Was do zrobienia zajączków rezem z dziećmi? Zobaczcie jak moi chłopcy się 

bawili, zapraszam Was na filmik :) 
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Kwiatki – wariant wiosenny 

Drugim pomysłem, jaki mi przyszedł do głowy to naklejenie na palce zielonej rękawiczki 

kwiatków z kreatywnej pianki. Powstała nam zabawka idealna na wiosnę, kiedy wszystko 

budzi się do życia :) 

Potrzebne będą: 

 kolorowe kwiatki z kreatywnej pianki 

 klej na gorąco 

 zielona rękawiczka jednorazowa 

 kubeczek 

 słomka 

 nożyczki 

Życzę Waszym dzieciakom dużo radości z takiej zabawy!!!! Jeżeli spodobał Wam się pomysł, 

to poślijcie go dalej w świat i zostawcie dla mnie łapkę w górę – ślicznie dziękuję. 
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