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Wielkanocne ozdoby 

 
 

 W ubiegłych latach ozdoby świąteczne wspólnie budowaliśmy w Fili nr44 Biblioteki 

Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 210. Warsztaty były organizowane przez modelarnię 

Młodzieżowego Domu Kultury Krzyki wspólnie z Radą Osiedla Borek, Międzyzakładową 

Spółdzielnią Mieszkaniową Energetyk i Szkołą Podstawową nr.4. 

Obecne Święta Wielkanocne są inne. I my nasze świąteczne, modelarskie warsztaty zorganizujemy 

na odległość. Nie możemy iść do sklepu lub galerii i kupić zajączków, baranków lub farbek i 

naklejek do zdobienia jajek. Spróbujemy przyozdobić nasze świąteczne stoły, tym co sami zrobimy. 

Dzisiejsze modele drukujemy na białym bloku technicznym lub papierze 160g/1m2. 

 

Koszyczek wielkanocny 

 

 Pierwszym modelem będzie model świątecznego koszyczka. Dzięki uprzejmości pana 

Bartosza Cząłczyńskiego, właściciela wydawnictwa modeli kartonowych JSC. Na potrzeby naszych 

lekcji udostępnił nam model koszyczka świątecznego. Żeby móc skleić model, musimy wyciąć. 

Wycinamy dokładnie wzdłuż czarnej linii. Następnie bigujemy wzdłuż linii zagięć. Pozostaje nam do 

wykonania nowa czynność. Musimy wyciąć białe pola z symbolem nożyczek. Możemy wykonać tą 

operacje czubkiem modelarskiego nożyka, końcem zaostrzonego noża lub żyletką. Do wykonania 

otworu żyletką poproście rodziców. Koszyczek sklejamy jak poprzednie modele i chwalimy się 

swoją pracą przed rodzicami. 

 

Tu PDF z modelem koszyczka 

 

Ale do koszyczka powinniśmy coś włożyć.   
 

Pisanki 

 

 Do koszyka włożymy Pisanki. Zaplanowałem modele pisanek i dla najmłodszych, te płaskie 

oraz przestrzenne dla tych którzy mają większe doświadczenie w budowie modeli. Przestrzenne 

modele jajek są o wiele trudniejsze do wykonania. Poznamy kolejną czynność modelarską, jaką jest 

wyoblanie papieru. Popularne są trzy metody wyoblania papieru. 

  - po wycięciu możemy przeciągnąć model na krawędzi stołu wzdłuż modelu oraz końcówki 

nadając mu tendencję ( chęć) do zwijania się 

 - przeciągnąć model na krawędzi nożyczek dociskając papier do nożyczek kciukiem .Należy 

robić to kilkakrotnie delikatnie dociskając papier kciukiem. 

 - na miękkim podkładzie ( kilka warstw papieru toaletowego, ręcznik lub serwetki 

higieniczne) układamy wycięte jajko kolorem do spodu. Okrągłym ołówkiem wałkujemy nasze 

jajko. Zauważycie jak samo zacznie się wyginać ku górze. Tak ukształtowane sklejamy. Jajka 

posiadają zamykany otwór do którego możemy włożyć karteczkę z życzeniami lub słodki upominek. 

  

Pisanki płaskie dla najmłodszych. Wycinamy i sklejamy parami. Jeżeli będziecie chcieli pisankami 

przyozdobić swój pokój lub całe mieszkanie, to wklejcie pomiędzy warstwy jajek od białej strony 

nitkę. Długość ozdoby zależy od Waszych potrzeb i pomysłów. 

 Tu PDF-y pisanek 



 

Kura , baranek i zajączek 

 

 Model kury i baranka są prostymi jedno kartkowymi modelami zwierząt. Na świątecznym 

stole lub w koszyczku będą ozdobą. Pełnią również rolę praktyczną .Można nim przykryć gorące 

jajka i zabezpieczyć przed szybkim wystygnięciem. 

 

Modele dokładnie po linii wycinamy. Następnie na krawędzi nożyczek wyoblamy we wszystkie 

strony nasze zwierzęta. Nie bigujemy sklejek.  

 

 Kurkę sklejamy od przodu, następnie sklejamy głowę, a na końcu ogon. Taka kolejność 

ułatwia sklejanie kurki. 

  

 Baranka sklejamy po jednej sklejce naprzemiennie od ogona i głowy .Łączymy sklejkę na 

ogonie i nos. Następnie łączymy tył baranka i głowę. Ostatnim etapem jest sklejenie boków. I nasze 

świąteczne zwierzęta zwierzęta są gotowe do prezentacji.  

  

 Zajączek jest modelem, którego nie sklejamy. Po wycięciu wszystkie linie kropkowane i 

przerywane z kropką musimy zbigować. Po złożeniu modelu do głowy przyklejamy uszy. Możecie 

zrobić kilka zajączków i postawić przy każdym talerzu na świątecznym stole.  

 

Tu PDF-y zwierzątek 

kurka, baranek, zajączek  

 

Modele pisanek, kury, baranka, zajączka zostały pobrane ze strony Canon paper 

models 

 

 

 

 

Wszystkim życzę zdrowych, Wesołych Świąt 

 


