
POMYSŁY NA DEKORACJE WIELKANOCNE 

 

Wielkanoc zbliża się wielkimi 

krokami, a czasu, by przygotować 

dekoracje wielkanocne i ozdoby jest coraz 

mniej. Nie warto zostawiać tego na ostatnią 

chwilę - w końcu to świetna okazja, by 

spędzić czas wspólnie z rodziną. 

Wiosenne porządki już za Wami? 

Czas na przyjemniejszą część 

świątecznych przygotowań - wielkanocne 

ozdoby! Ich przygotowanie potrafi sprawić 

sporo frajdy. Wspólnymi siłami możecie 

sprawić, że mieszkanie będzie kolorowe, przytulne i wyjątkowe, a przy okazji będziecie mieli 

świetną okazję do poszerzenia swoich zdolności manualnych. Wiosna już do nas przyszła 

i jest coraz cieplej, więc chyba każdy ma więcej energii do działania. Przejrzyjcie te pomysły 

na dekoracje wielkanocne zrób to sam, rozplanujcie sobie zakupy materiałów, a potem 

znajdźcie chwilę na wykonanie dekoracji. 

Jak zrobić dekoracyjne jajka wielkanocne? 

 

https://www.morizon.pl/blog/wiosenne-porzadki/


Materiały: 

- jajka styropianowe, papier kolorowy 

- dziurkacz w kształcie kwiatka, klej 

- farby akrylowe pod kolor papieru 

- pędzel, patyczek do szaszłyka 

Na początek malujemy jajka farbą akrylową - robimy to po to, aby między kwiatkami 

nie prześwitywał biały styropian. Na pomalowanym jajku robimy kropki kleju. Ważne jest, 

aby klej po wyschnięciu robił się przeźroczysty i łączył styropian z papierem. 

Na sam koniec  dół jajek możemy przyozdobić sztucznymi płatkami hortensji, 

a każdy kwiatek wykończyć  brokatowym klejem. 

 

 

WIELKANOCNY WAZON ZE SŁOIKA 

Wcale nie trzeba wydawać majątku na nowe 

dekoracje, które i tak są sezonowe. Można wykorzystać 

słoik i zrobić wazon z wielkanocnym motywem. 

Takie naczynie wypełnione kolorowymi 

kwiatami, będzie wprost idealną, oryginalną dekoracją 

wielkanocnego stołu. Do tego pomysłu potrzebny jest 

słoik, farba w sprayu, papier samoprzylepny. 

Moczymy słoik w ciepłej wodzie, aby zdjąć 

etykietę, a następnie przyklejamy wyciętego w papierze 

samoprzylepnym zajączka. 

Słoik malujemy farbą w sprayu, a jak ta 

wyschnie, odklejamy szablon. Na górze 

wystarczy przewiązać kolorowe wstążki albo 

sznurek jutowy. 

Wkładamy do naszego wazonika kolorowe 

kwiatki i mamy tanią, ekologiczną dekorację na 

Wielkanoc. 

 

 

 



PODUSZKA Z WIELKANOCNYM ZAJĄCEM 

Dekoracje wielkanocne można 

samemu uszyć, ale można użyć też 

gotowej poszewki i ją ozdobić.  

Przygotuj: wstążkę, pompon, 

nożyczki, maszynę do szycia, szablon 

zajączka 

Odrysowuję zajączka na materiale 

i wycinam go. Przykładam zajączka. 

Amatorom szycia polecam przypinać 

szpilkami takie elementy do naszycia. Do szyi zajączka przyszywam kawałek wstążki. Małą 

kokardkę i pompon przyszywam ręcznie. 

 

WIOSENNA SKRZYNECZKA NA KWIATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2018/03/szablon-zajaczka.jpg
https://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2018/03/szablon-zajaczka.jpg


Jeżeli masz niewielką skrzynkę to masz już pomysł na jej dekorację i wypełnienie. 

Wiosenna skrzyneczka będzie doskonała na wielkanocny stół, parapet czy komodę.  

Materiały: 

- sklejka o wymiarach: 15x12x1cm - 2 szt., 40x12x1cm - 2 szt.,40x13x1cm - 1 szt. 

- farba akrylowa- biała i pomarańczowa 

- szablon malarski 

- kawałek liny 

- pędzel, pędzelek gąbkowy 

- śrubokręt i wkręty. 

 

Odświętna zastawa, lśniące sztućce i biały obrus. Tak nam się kojarzy dekoracja stołu. 

W tym roku przełam rutynę i przygotuj dekorację samemu. Kolorowe dodatki, 

w ciepłych barwach, z żywymi kwiatami, pomponikami i serwetkami. Pracy nie wiele, a efekt 

zachwyci rodzinę i Twoich gości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już 4 kwietnia będziemy obchodzić święto Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niestety wielu z nas - z powodu pandemii - będzie musiało spędzić je samotnie. 

Warto zatem złożyć swoim najbliższym, przyjaciołom oraz znajomym życzenia, 

które można napisać na świątecznej kartce, poprzez SMS, Messengera lub WhatsAppa. 

 

Życzę Wam, Kochani, 

aby te Święta Wielkanocne 

wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

 

Katarzyna Ziętara 


