
Wykonujemy ozdoby Wielkanocne 

 

Wykonywanie baranków: 

Baranek z masy solnej 

 
Potrzebne będą: 

• masa solna (przepis na dole artykułu) 

• lakier bezbarwny 

• farbki 

• wyciskacz do czosnku 

Do pracy przystępujemy, przygotowując masę solną, z której następnie 

formujemy dwie kulki – większą i mniejszą. Większą z nich zgniatamy na płaski 

placek, który będzie bazą dla tułowia. Mniejszej nadajemy kształt głowy 

baranka. 

Teraz część pozostałej masy solnej przeciskamy przez wyciskacz do czosnku, 

dzięki czemu uzyskamy wełnę do pokrycia tułowia baranka. Nakładamy ją na 

wcześniej przygotowany płaski krążek. 

Następnie do głowy baranka doklejamy rogi i oczy – i całość mocujemy na 

tułowiu (na którym już jest wełna). Przy doklejaniu kolejnych części proponuję 

często moczyć palce w wodzie i wodą przecierać miejsca połączeń, aby masa się 

dobrze skleiła. 

Tak przygotowanego baranka możemy pozostawić do wyschnięcia lub wstawić 

na jakiś czas do piekarnika (aż się zarumieni). Gdy baranek jest już suchy, 

malujemy go farbkami, a następnie lakierujemy bezbarwnym lakierem. 

 

 

 



Baranek na patyku 

 

 

 
Potrzebne będą: 

• masa solna (przepis na dole artykułu) 

• lakier bezbarwny 

• farbki 

• patyki do szaszłyków 

• stary sweter 

• mocny klej (np. magic) 

Do wykonania baranka na patyku musimy przygotować niewielką ilość masy 

solnej, z której ulepimy głowę. Z masy wyrabiamy kulkę, lekko spłaszczamy ją, 

a następnie przyozdabiamy w rogi i oczy. Patyczkiem delikatnie zarysowujemy 

nos. Tak przygotowany element suszymy lub pieczemy w piekarniku, a po 

wyschnięciu malujemy farbkami i na koniec lakierujemy bezbarwnym lakierem. 

Następnie ze starego swetra, który już nam się nie podoba, wycinamy kawałek 

wełny. Nadziewamy go na patyk od szaszłyka. Ostatni etap to doklejenie głowy 

baranka na szczycie patyka, co wymaga dość mocnego kleju. Do tego celu 

proponuję klej magic lub inny mocny klej montażowy. 

 

 

 

 

 

Gliniany baranek 

 



 
Potrzebne będą: 

• glina 

• lakier bezbarwny 

• farbki 

• kawałek dratwy lub grubej wełny 

Baranka z gliny wykonujemy, przygotowując dwie gliniane kulki (większą i 

mniejszą). Z większej, którą mocno rozpłaszczamy, otrzymamy tułów, z 

mniejszej – głowę. Na głowie dolepiamy rogi i oczy, natomiast w tułów 

wciskamy dratwę, formując z niej spiralki lub inne wzory (jeśli nie mamy 

dratwy, możemy użyć grubej wełny). Następnie odkładamy baranka do 

wyschnięcia lub pieczemy w piekarniku. Gdy baranek trochę podeschnie, 

usuwamy dratwę – pozostaną po niej piękne wzorki na tułowiu. Kiedy baranek 

będzie już w pełni wysuszony – czyli nabierze odpowiedniej twardości, możemy 

pomalować go farbami i polakierować bezbarwnym lakierem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepis na masę solną 



Potrzebne będą:  

• 1 szklanka soli 

• 1 szklanka mąki 

• około pół szklanki wody 

Mąkę i sól wsypujemy do miski i dokładnie mieszamy. Następnie powoli 

dolewamy zimnej wody i jednocześnie wyrabiamy ciasto, aż uzyska ono zwartą 

i gładką konsystencję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanocny zajączek 



 

Potrzebna będzie: 

plastelina biała, czarna, różowa, niebieska. 

    

Sposób wykonania: 

1. Z białej plasteliny uformuj jajko o wys. 3,5 cm, które będzie główką i 

jednocześnie tułowiem zajączka. 

2. Z białej plasteliny ulep długie i płaskie uszy o dł. 2,5 cm i przymocuj je 

do główki. 

3. Z różowej plasteliny uformuj wałeczek o dł. 1,5 cm i rozprowadź go na 

wewnętrznej stronie uszu. 

4. Do główki dolep mały nosek z różowej plasteliny (śr. 0,5 cm) oraz małe 

oczka z czarnej plasteliny i uśmiech. 

5. Na łapki górne uformuj 2 białe wałeczki o dł. 2 cm, natomiast na łapki 

dolne 2 owalne płaskie kształty o wym. 1,5 x 1 cm. Łapki doklej do tułowia. 

6. Z niebieskiej plasteliny uformuj jajeczko o wys. 2 cm, do którego dolep 

malutkie plamki z białej plasteliny. Pisankę umieść w górnych łapkach 

zajączka. 

 
 

Życzymy przyjemnej i twórczej zabawy! 

 

https://www.superkid.pl/pomysly-plastyczne-wielkanoc 


