
 

 

Temat: Zajączek – dekoracja wiosenno-wielkanocna 

Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

Już niedługo weekend i zasłużony odpoczynek od nauki :) 

Dziś mamy dla Was propozycję z przedmiotu przysposobienie do pracy z zakresu 
pamiątkarstwa.  

Dowiecie się, skąd wziął się zajączek wielkanocny i nauczycie jak w prosty sposób wykonać 
zajączka z materiałów, które każdy z pewnością ma w domu. 

Ale dlaczego zajączek kojarzy się z Wielkanocą? 

„Skojarzenie zająca z Wielkanocą sięga kilka wieków wstecz, kiedy to pojawiły się obrazki 
przedstawiające te zwierzątko w sąsiedztwie jajek wielkanocnych. Nie wiadomo jednak do 
końca, gdzie jest źródło tej symboliki. Na ten temat krążą różne teorie, spośród których 
najbardziej popularne są dwie. Pierwsza – że jest to nawiązanie do tradycji składania podatków 
w naturze. Druga – że pojawienie się tego zwierzęcia niejako zwiastuje wiosnę, a przecież 
Wielkanoc to jest święto ściśle związane z tą porą roku. Nie bez znaczenia może być też fakt, 
że kiedyś w Anglii tuż po świętach wielkanocnych rozpoczynał się sezon polowań na zające. 

W Polsce pewien związek z tradycją zajączka wielkanocnego ma też zwyczaj zwany „zajączek”, 
popularny w Wielkopolsce i na Śląsku. Nie jest to nasz rodzimy zwyczaj, ale przyszedł do nas z 
Niemiec. Polega na tym, że po śniadaniu wielkanocnym domownicy udają się na poszukiwanie 
ukrytych prezentów.” (fragment tekstu ”Skąd wziął się zajączek wielkanocny? Zając 
Wielkanocny historia” www.ekologia.pl) 

Po krótkim wstępie do dzieła! 

Poproś rodziców o pomoc. 

Do wykonania zajączka potrzebne będą: 

 mała skarpetka, 

 ryż, 

 nożyczki, 

 sznurek lub ozdobna wstążeczka. 

 marker lub czarny mazak. 

 dodatkowo taśma klejąca na dużym kole 

Instrukcja wykonania zajączka krok po kroku znajduje się tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

I jak? Prawda, że to nic trudnego? 

Taki zajączek może być prezentem dla Waszych bliskich. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ekologia.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR21Q6WON86__32wbFh7Fm9e9CNCav8ne69Onmw7924US0xQwqvGSHJO_OE&h=AT3jTTPsFwPi5lxTi-w_FDDI09GF09y1DmB5nJDziJsR3jUKWMHudSBxUFeO6oFFjjj4wYCa-DO84MtKyoGfLvQ-3AZk02J3ddcfkSSJftRkRg-76DLqRmrZaxCq0UESXYUhQDjmnup0TNLJj356mnLzsHdLDi3xucEw3ojaCUzTIsjjUTiRLewzK7WJe-6mntPR0HiVvE9ZrcPG9UCdq-LyFQs9SyU8re3rlCUXRY2ofEDKQBRcY-QmRGha5t0yLZFCLiIta8HEU7F5AkPLrfE372WfC3gstjjAlTTnkzVTHXCMeWOtYA71-e0VrsA21r-jlCKNf6_1f1CcGITKk41Gq7klWC6b_EWvJ-XRAlWCbx_tNFHSr2bFOf6nL74nE0cQu-5XNuniWe4bzMdBkGuldF_ZzJgWBI0EnJSJ7HXGl-ZLundLWJldtGQbAQMObNnPGUJurZgMwZb7Kswz5uRH6tjQxRLq344wZT2zZJEQ4zwkRU1PltEJK8I14xBnx742nh76lczujNxE_joh7ojZz8Dgq6eREq9VE5RVQfrnKs-jC99BIYnPo_bxP874q7lCy0AuX871Lu9F9k3JWj_jUeCC2MrAL9cRG8A7hYVvs_-x0nHBgwSDO2RAHhGl5Zmxr1P6rA8IzhCrgPvwPg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwAVTm1nNFx8%26fbclid%3DIwAR1Ee8EjOYVCVqCL97epqyeTU-9OqDVAVBqJeWowJCh881uPxsnWZ4iooGI&h=AT1TrMueppxJtMy0JYoXry7sxxYh4I5bC0j8gseYgZ6GolNyGBg_07-HMvKR7cdNWC4oe3QQaouWoffU_xGEix1fiVbbmOMQq8LyomTT_zkxfQ22phTLOVrI1Os_bMdwaXkkR7HrawjyyUlfG9HBfMBh2Et8kdt6bl2fqN6EQ9QJbC7re7HYf3ufT5xr79l-wgbvODvOQKtQuUoRw9EQP4KT308oIRnhzyy0j42VsP_BmuExSaaze2pEiq3Vuk12SN8AqLj7z6ljc8OgfY18Hzz7MesCVXCPefWScHX8g1eUZ1LGNmRKzfCge8RMZvQ2OxB_3x-2iIUowvQnocKZXIz2x4A6PQP2qF8xWk7ZHxiA9f17Xw23by1Z_EMD57CGa5EkNST-19RIGBJoZHY0yf0O1ITf8kbIPJkupHsToeN6sbVudjHgUnVemZXEEBmMWiJiSD5bLZyqq6FwwFPs8tZwleu75R8xx1p1MA3LEHaOQRFxBVfGn0_1b-e6IoGpL7LtvQmjKeWUTqxhSDw8ObvF8euS1KIGcp2SgN_5qsgoKd8JCz4CrsB4JyVmC07PqlmYzrW-zYTMgw3eNID1t074ZpFdrunmR22aMTTh6_fj-OIiAUZ2SGJT6NGK_zk_UbRtteNUG9MTkiRCV-ayog


 

 

Możecie też zrobić całą rodzinkę zajączków. 

Zajączki mogą być jednokolorowe lub w kropki, paski, szlaczki. Wszystko od Was zależy. 

Zamiast malować mazakami, można też przyszyć małe guziki, cekiny lub przykleić je klejem np. 
magic. 

Zadanie dodatkowe (dla chętnych). Zajączek z ręczniczka. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDwdXlPHSRs&t=112s 

I jak wyglądają Wasze zające? Ile udało się zrobić? 

Czekamy na Wasze zdjęcia podczas pracy oraz zdjęcia gotowych prac. 

Ps. Na weekend polecamy obejrzenie online filmu o zajączku wielkanocnym pt.”HOP” z 2011 
roku. https://www.cda.pl/video/185351dc 

Dobrej zabawy! Bądźcie zdrowi! Spokojnego weekendu! 

Pozdrawiam, 
Katarzyna Mrozek-Minkina 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMDwdXlPHSRs%26t%3D112s%26fbclid%3DIwAR0nHDGzBslQAF-qfpWTKY_9GnQde0LI5ra-gdtW25UzKrBhFSSIKU_F3RI&h=AT2aTtKNXCxx7bKR770rMLCoGFC0vStcbDJ_V1ZwGx-xPOAK7yYTv2hjzMvQobj0l-wbqtev_HEma_klWZEJ06tiyqktdH1var_6SrKw7iJ4twVYkGbTcYvlrYlxXweZwdNsHvq1HU9hrKUDJX5J9XPq1tluOh6U2mko30A4LrpRpHlLUnfeWaKA7hCZgpXwRNEIGmiLmLaxtOGwYnxMNS1-UWTS2E7dt2sPLgYxegsh8lwei8darqcFyExj6TO_Q2dfTIrEYOyQB9N6f2y2lRv2NyYjKTRop1_qgDgP-7cbiU3PhCON4F3yYKvpp7yR0Fj3SQiuWLSoOh3e0IZld5Yic6x8g3Um5jKh1ANCmLQKXabYLVjm6as-JKoEa1UnriHlg4Xx7N0Lot5TGFss05UuRQc9Fd0hzRxSAULSYQq7-SMtmcv8MrberWubwT0OUXDp5MSJLi5r4B3TnUqGbZ-4Rm3UXcbUuzi-fQw0Zcj7Pi-vi038ZU9NCAra8MHKlMtuV7XjY0K3zX_19-BsrPvPO4Wo-TG7wMBqQ8U7sjbbAXT-JcbVcpZto47u4AMy76wCSiv-6-UgJfA-EnCxCav7s8b58LNsmaOdJIQiIZ3iqz2y2i1cf3p4jG1IlBKMcR0P1GDuhp22TtWMtOWKrg
https://www.cda.pl/video/185351dc?fbclid=IwAR3ke6hyZQWIsizbHbmUfWOHShkrPAvp7bM-NsmYGyJ5WAbdpMQIOb3Kdz4

