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PORADNIK
WIELKANOCNY



Jak udekorować wielkanocny stół?

Świąteczny stół, przy którym zasiądziemy w niedzielny poranek powinien 
nie tylko łączyć nas w atmosferze radosnego Alleluja, ale także zachwy-
cać nas swoim wyglądem. Przecież to śniadanie będzie wyjątkowe. Wpro-
wadźmy więc kolorowe dekoracje, wesołe akcenty i zaprośmy do niego  
najbliższych. 

Zacznijmy od tego, że stół dekorują nie tylko ustawione na nim ozdoby, 
ale i nakrycia stołu, serwetki, a nawet potrawy! Wszystko zależy od Ciebie. 
Na co więc zwrócić uwagę? 

Okres Wielkiego Tygodnia to doskonała okazja, by wykonać z pomocą dziecka deko-
racje. My podpowiemy jak zrobić niepowtarzalne dekoracje ze skorupek jajek, ale nie-
zastąpione okażą się także palemki, które dzieci zrobią z kolorowej krepy czy delikatne 
piórka, które można rozsypać na wielkanocnym stole. 
Doskonale nadadzą się także gałązki wypuszczające swoje pierwsze zielone listki, 
kolorowe tulipany, żonkile czy hiacynty w doniczkach lub inne kwiaty, które wprowadzą 
prawdziwie wiosenną atmosferę i piękny zapach roślin. 

Dekoracje



Chcesz zaskoczyć rodzinę barwnym śniadaniem? Nie szczędź więc kolorowych dekoracji na ciasteczkach, mazurkach i wielkanocnych babach. 
Oczywiście najbardziej kolorowym punktem na stole, niech będą zrobione przez dzieci pisanki. Tu ograniczeniem jest tylko wyobraźnia – 
a wszystkie kolory i wzory jak najbardziej dozwolone! 
Oprócz tradycyjnych pisanek, możesz także ugotować jajka w kolorowych barwnikach spożywczych lub łupinach cebuli, które nadadzą sko-
rupkom brązowy kolor. 

Kolorowe potrawy 

Białe zajączki wielkanocne w towarzystwie kolorowych pisanek i żółciutkich kurczaczków spodobają się wszystkim, a szeroki uśmiech dzieci 
masz już zapewniony. Barwne talerze mogą stanowić fajną alternatywę dla codziennej zastawy, chociażby dla dzieci. 
Po sutym śniadan iu możesz podać owocowe soki, które najmłodsi członkowie rodziny na pewno chętnie wypiją w kolorowych kubecz-
kach ze znanym już zajączkiem. Jeśli także w oknach jadalni pojawią się wiszące dekoracje z zabawnym długouchym i kurczaczkiem, całe 
pomieszczenie nabierze radosnego wyrazu. 
Nie zapomnij oczywiście o serwetkach – w naszym poradniku znajdziesz kilka pomysłów na to, jak je ułożyć i zrobić z nich oryginalne deko-
racje. W tym niech pomoże Ci oczywiście dziecko – na pewno będzie zadowolone z tego, że ma swój udział w świątecznych przygotowaniach. 

Dodaj życia talerzom! 



Dekoracje z serwetek

Kwiaty na stole, uroczysty obrus i elegancka zastawa to tylko niektóre 
z elementów, które mogą cieszyć nasze oczy. Warto jednak poświęcić 
chwilę i samemu zrobić dekoracje świąteczne. Idealnym materiałem 
do pracy będą... papierowe serwetki. 

Do pracy możesz zaprosić swoje dzieci, na pewno wspólna praca 
da Wam wiele radości, a poza tym pociecha będzie miała poczucie, 
że pomogła w przygotowaniu Wielkanocy. 

Serwetki w pastelowych, delikatnych kolorach będą eleganckim dodatkiem 
na naszym świątecznym stole. Zamiast składać je w nudny trójkąt, zasko- 
czmy naszych gości oryginalnym pomysłem. Parę ruchów i nasz świąteczny 
stół będzie wyglądał niecodziennie i wyjątkowo. Oto prosty, a jednocześnie 
niezwykle wyjątkowy wzór, który na długo pozostanie w pamięci naszych 
gości. 

1. Papierową serwetkę składamy wzdłuż na pół. Rogi z jednej strony zagi-
namy do środka, a z drugiej na zewnątrz. 

2. Składamy serwetkę na pół, tak aby jedne zagięte rogi znalazły się w środ-
ku, a drugie na zewnątrz. 

3. Brzegi zaginamy, nakładając jeden na drugi i tworząc w ten sposób deko-
racyjne ząbki.

Gładkie serwetki nie muszą być nudne! 



Jeśli masz kolorowe i oryginalne sztućce, to nie pozwól, żeby były one zawinięte w zwykłe papierowe serwetki! Wyczaruj coś niezwykłego. 
Jak przy pomocy pomarańczowych serwetek i zielonych sztućców wyczarować... wiosenne marchewki? Potrzebne są nam jedynie zielone dru-
ciki kreatywne. Oto prosty sposób na niebanalne sztućce. 
1. Papierową serwetkę rozłóż na płaskiej powierzchni i złóż ją na pół tworząc prostokąt. Sztućce ułóż lekko pod skosem po lewej stronie ser-

wetki i zawiń je lewym dolnym rogiem. Prawy dolny róg zagnij do góry i luźno owiń sztućce całą serwetką. 
2. Jeden lub dwa druciki kreatywne owiń wokół górnej części serwetki, w miejscu przewężenia sztućców. Końcówki drutów skręć wokół siebie 

mocno, aby zabezpieczyć serwetkę przed rozwinięciem. W razie potrzeby przytnij końce drucików – nie powinny być zbyt długie - uformuj 
je tak, by wyglądały jak natka marchewki. 

Sztućce na wesoło 

Serwetka złożona na kształt uszu królika będzie niecodziennym dodatkiem na Twój świąteczny stół. Dodatkowo ozdoba ta jest bardzo prak-
tyczna i łatwa w wykonaniu, wystarczy tylko kilka prostych ruchów. Do stworzenia królika najlepsza będzie bawełniana lub lniana serwetka. 
Możemy jednak spróbować go stworzyć z papierowych serwetek. 

1. Serwetkę złóż na trzy rów ne części, tak aby utworzyć długi prostokąt. Jeśli korzystasz z kwadratowej serwetki, złóż ją dwa razy na pół. 
Również w ten sposób utworzysz prostokąt o długim boku. 

2. Utworzony prostokąt złóż na pół, dokładnie zagnij zakładkę i rozprostuj serwetkę. Teraz chwyć jeden koniec prostokąta i zegnij go w dół 
wzdłuż utworzonej przed chwilą linii. To samo zrób z drugim końcem. 

3. Dolne krawędzie zagnij do góry wzdłuż zaznaczonej na obrazku przerywanej linii. 
4. Chwyć prawą krawędź i zagnij ją do środka. W ten sam sposób zagnij krawędź lewą. 
5. Obróć teraz serwetkę o 180 º - złożone końce muszą znajdować się na górze, a następnie przewróć ją na druga stronę. Zagnij do góry wzdłuż 

linii przerywanej dolną część serwetki. 
6. Aby umocować uszy królika, chwyć oba wolne rogi – prawy i lewy - znajdujące się z tyłu złożonej serwetki. Jeden z rogów włóż go kieszeni 

znajdującej się na drugim z nich. Ułóż odpowiednio uszy królika i rozłóż podstawę. 
Gotowe króliczki ustawiamy przy każdym nakryciu. 

Wesołe zające 



Na świątecznym stole serwetki mogą prezentować się również... w wazonie. Wiosenne tulipany będą wspaniałą ozdobą naszego domu. 

1. Złóż serwetkę na pół, aby powstał trójkąt. Rozłóż i zegnij ją po przekątnej, również w trójkąt. Ponownie rozłóż. Następnie złóż kwadrat 
w prostokąt w obie strony. 

3. Złap kwadrat w środku zagięć i złóż go w trójkąt. 
4. Teraz zagnij pod spód prawą zakładkę i powtórz to samo z lewej strony. Następnie odwróć element na drugą stronę i zrób to samo. 
5. Odegnij zakładki powstałego diamentu i załóż je na siebie. Najpierw mniejsze, następnie większe. 
6. Jak już wszystko zagniesz, zobaczysz mały otwór w podstawie trójkąta. Dmuchnij w niego powietrze. Twoim oczom ukaże się tulipan. Ode-

gnij tylko jego zewnętrzne płatki. 

Do przygotowania liścia i łodygi naszego kwiatka, najlepiej posłużyć się kolorowym papierem, który zapewni stabilność naszych papierowych 
roślin. Wytnijmy z papieru odpowiednio długie i szerokie łodygi, które za pomocą małej odrobiny kleju połączymy z naszym kwiatem. Do łodyg 
możemy dokleić kolorowe listki. 

Serwetkowy bukiet 



Świąteczne wypieki

Dla aż 45% Polaków Wielkanoc jest przede wszystkim okazją 
do spotkań z bliskimi - to zdecydowanie czas radosnego świętowa-
nia z rodziną. Na atmosferę Świąt Wielkiej Nocy składa się również 
pyszne jedzenie. Czy ktokolwiek z nas wyobraża sobie Święta bez                                                 
tradycyjnych potraw i świątecznych ciast? Wiadomo, że nie! 

Zwłaszcza słodkości zajmują honorowe miejsce na naszych stołach. 
Nie da się ukryć, że podczas świątecznych przygotowań liczy się czas. 
Jak szybko przygotować świąteczne słodkości, które nie tylko będą 
pysznie smakować, ale też cudownie wyglądać? Oto kilka przepisów. 

Pyszne, pulchne i mocno cytrynowe - ucieszą nie tylko małych amatorów 
słodkości. Z pewnością zasmakują również dorosłym. 

Do przygotowania 12 sztuk potrzebujemy: 
• 300 g mąki pszennej,  
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia,  
• 150 g cukru,  
• szczypta soli,  
• 2 łyżki startej skórki z cytryny (tylko najbardziej żółta zewnętrzna część),  
• opakowanie cukru wanilinowego,  
• 2 jajka,  
• 250 ml jogurtu, kefiru lub maślanki,  
• 125 g roztopionego masła.

Cytrynowe muffinki 



Piekarnik nagrzewamy do temperatury 190 ° C. Do jednej miski przesiewamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia, dodajemy cukier, sól, 
skórkę z cytryny oraz cukier waniliowy. W drugiej misce łączymy jajka z jogurtem, kefirem oraz roztopionym, ale już ostudzonym masłem. Nas-
tępnie całość wlewamy do miski z sypkimi składnikami i mieszamy delikatnie łyżką. Ważne jest, by składniki się połączyły, ale nie za dokład-
nie - ciasto powinno pozostać lekko grudkowate. Wykładamy je do papilotek w formie na muffiny. Pieczemy przez około 20 - 22 minuty. 
Pysznie i szybko! Teraz pozostaje je tylko udekorować – to doskonałe zajęcie dla małych pomocników – cukierników! 
Jeśli chcesz obdarować przyjaciół wielkanocnymi babeczkami, przygotuj coś prawdziwie zaskakującego! Do rękawa do lukru nałóż soczyście 
zielonego lukru (możesz zabarwić go barwnikiem spożywczym) i stwórz na babeczkach słodką „trawę”, na której ułożysz słodkie, czekola- 
dowe jajeczka! 

Do przygotowania szyszek zaprośmy nasze dzieci. 
Na pewno wielką frajdę sprawi im lepienie kuleczek. 
Jednak ich kształt zależy tylko i wyłącznie od naszej 
inwencji twórczej. Prosty i szybki przepis, a tyle za-
bawy! Do przygotowania 12 szyszek potrzebujemy: 

• 1/2 kostki masła,
• 20 dag krówek, 
• 10 dag ryżu preparowanego (ryż musi być świeży 
i chrupiący), 
• łyżkę kakao.

Masło rozpuszczamy z krówkami i kakao. Po zdjęciu 
z ognia i wsypujemy do niego ryż. Mieszamy całość 
i lepimy szyszki. Oczywiście poczekajmy chwilę, 
aż nasza pachnąca kakao przekąska trochę ostygnie!

Szyszki 



Samodzielnie przygotowane ciasteczka mogą być 
wspaniałym prezentem dla drugiej osoby, a także pysz-
nym poczęstunkiem podczas spotkań z przyjaciółmi                              
i rodziną podczas Świąt. Czas przygotowania kruchych               
ciasteczek to tylko ok. 30 minut. Oto składniki potrzebne 
do przygotowania ciasteczek: 

• szklanka cukru pudru, 
• 3 szklanki mąki, 
• 4 żółtka, 
• kostka masła, 
• łyżka cukru waniliowego.

Do mąki dodajemy zimne masło i siekamy, aż powstanie 
kruszonka. Dodajemy cukry – puder oraz waniliowy, żółtka 
i zagniatamy gładkie ciasto. Jeśli mamy problem z przygo- 
towaniem jednolitego ciasta, dodajmy łyżkę śmietany. Nas-
tępnie ciasto przenosimy na stolnicę i wałkujemy.

Teraz przydadzą się nam świąteczne foremki do ciastec-
zek, na przykład w kształcie królików, jajek czy kurczacz-
ków. Po wycięciu ciasteczek przekładamy je na blachę 
posmarowaną tłuszczem i pieczemy w temperaturze 200 ° 
C, aż do uzyskania złotego koloru. 
Po upieczeniu ciasteczek przychodzi czas na prawdziwą za-
bawę! Dzieci na pewno ucieszą się, kiedy będą mogły same 
udekorować słodkości. Przyda się kolorowy lukier albo, 
dla jeszcze lepszego efektu, wykorzystajmy pisaki cukrowe. 
Nie zapominajmy też o posypkach w różnych barwach. 

Lukrowane pyszności



Ozdoby wielkanocne 
ze skorupek jajek

Chcesz oryginalnych dekoracji, masz trochę wolnego czasu i małych 
pomocników? Jeśli choć raz kiwnęłaś głową na tak, koniecznie czytaj 
dalej. W kilku krótkich krokach powiemy Ci, jak zapewnić piękny 
i niepowtarzalny wystrój na Wielkanoc. 

Możemy się założyć, że w Twojej lodówce tuż przed Świętami znajdzie 
się sporo jajek. Pojawią się nie tylko na niedzielnym, śniadaniowym 
stole, ale pewnie już wcześniej skorzystasz z kilku, na przykład pod-
czas robienia ciasta czy jajecznicy. Do tej pory skorupki jajek zawsze 
wyrzucałaś...ale tym razem tego nie rób! To właśnie one będą stanowiły 
niezbędną bazę naszych dekoracji świątecznych. 

Przydadzą się także stojaki do jajek lub tekturowe przekładki na jajka, które 
można pomalować kolorowymi farbkami i podzielić na pojedyncze wgłębie-
nia – to zadanie dla Twojego dziecka. Aby skorupki ładnie wyglądały, postaraj 
się rozbić jajka trochę powyżej ich połowy. Górna, mniejsza część skorupki 
nie będzie nam potrzebna, za to dolną, większą część dokładnie, ale delikat-
nie umyj. Wszystko gotowe? To zaczynamy! 

Przygotowania 



Tę dekorację musisz zacząć przygotowywać mniej więcej tydzień przed 
Świętami Wielkiej Nocy. Potrzebujesz nie tylko skorupki jajek, ale i trochę 
waty oraz nasiona rzeżuchy i żyta. Dno skorupek wyłóż watą i polej ją wodą.

Niech Twoje dziecko wysypie na każdą watkę trochę nasion. W ciągu naj-
bliższego tygodnia nie zapominajcie regularnie podlewać kiełkujących 
roślinek.

Dla malucha to świetna okazja, by obserwować jak wzrasta nowe, zielone 
życie, ale także to spora lekcja odpowiedzialności – zapominalscy nie będą 
się cieszyć zielonymi dekoracjami świątecznymi. 
Jeśli już za późno na wysiewanie rzeżuchy, nic straconego! Do skorupek jajek 
(sprawdź czy nie są gdzieś pęknięte) wlej odrobinę wody i wsadźcie do nich 
małe kwiatki – na tak ozdobionym stole, od razu zrobi się pięknie i wiosennie!

Zielone jajeczka 

Przy przygotowaniu tej dekoracji koniecznie zachowaj ostrożność. Jeśli Twoje dziecko chce Ci pomóc, raczej niech będzie obserwatorem. 
Świeczkę typu tea-light małym nożykiem przytnij tak, by móc ją delikatnie wsunąć w skorupkę jajka – przy czym odcięte kawałki świeczki 
włóż na dno. 

Z folii aluminiowej stwórz stabilne i nieruchome „gniazdko”, w które wsadzisz jajko. Teraz folia ląduje w rondelku – pamiętaj, że jajko nie może 
się przechylić – a ten wolno podgrzewamy tak, by wosk trochę się roztopił. Jeśli przesadnie rozgrzejesz świeczkę, jej knot się utopi. Teraz 
już wystarczy uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż nasza wielkanocna świeczka wystygnie! I gotowe! 
Jeśli Twoje dziecko znudzi się oczekiwaniem, zaproponuj mu, by w tym czasie ulepił z plasteliny lub modeliny kurczaczki – umieśćcie je w pozo-
stałych skorupkach – gwarantujemy, że Wasz wielkanocny stół z takimi dekoracjami będzie doskonały! 

Oświeć stół! 



Zaskocz swoje dziecko 
na Wielkanoc!

W przeciwieństwie do Świąt Bożego Narodzenia, na Wielkanoc dzie-
ci nie dostają tyle prezentów. Zajączek wielkanocny przynosi przede 
wszystkim słodycze i drobne zabawki. Jeśli jednak chcesz zaskoczyć 
swojego malucha i sprawić, by na jego buźce pokazał się wielki 
uśmiech, mamy na to sprawdzone sposoby. 

Sama pewnie doskonale wiesz, jak rozbawić Twojego szkraba,                            
jednak wypróbuj i nasze pomysły!niezbędną bazę naszych dekoracji                          
świątecznych. 

Wiadomo, że nawet największy niejadek rzuci się na posiłek, jeśli będzie 
on wyglądał wyjątkowo i kolorowo. Co powiecie na barwne białka? Brzmi 
nierealnie – nic podobnego! 

Przepis na kolorowe jajka jest bardzo prosty. Ugotuj jajka na twardo i obierz 
je delikatnie ze skorupki. Z każdego jajka przekrojonego na pół wyjmij żółt-
ko i wsadź je do miseczki. Rozgnieć żółtka i zmieszaj z odrobiną majonezu 
i pokrojoną w malutką kosteczkę szynkę, paprykę lub szczypiorek. Dopraw 
do smaku i schłodź delikatnie powstałą pastę w lodówce.
W tym czasie pięć szklanek wypełnij do połowy wodą. Do każdej dodaj inny 
barwnik spożywczy, na przykład żółty, zielony, czerwony, niebieski i fiole-

Nie tylko pisanki mogą być kolorowe...



towy. Zanurz w kolorowym roztworze każdą z połówek jajek – już po chwili białko będzie pięknie zafarbowane.
Na koniec wystarczy ułożyć kolorowe jajeczka na półmisku i wypełnić masą żółtkową – możesz zrobić to łyżeczką lub rękawem do masy 
lukrowej – wówczas każde jajko będzie wypełnione pięknym kwiatkiem.

Wielkanocne zabawy 

Pewnie w niejednym filmie widziałaś tradycję 
zbierania przez dzieciaki jajek w trawie miejskie-
go parku. W naszych warunkach czekoladowe ja-
jeczka zdecydowanie bezpieczniej ukryć jednak 
w przydomowym ogródku lub po prostu mieszka-
niu. Szukanie wielkanocnych słodkości na wyścigi 
będzie nie lada zabawą. 
Podobnie dużo frajdy będzie w czasie rodzin-
nego wyścigu z jajkami na łyżkach. Podzielcie 
się na dwie drużyny – każda z osób ma do poko-
nania dany tor (im więcej przeszkód, tym lepiej!), 
po czym musi przekazać delikatny ładunek na łyżce 
kolejnej osobie. Drużyna, która zrobi to w krótszym 
czasie, wygrywa! Jeśli macie ogródek, zawody 
możecie urządzić z surowymi jajkami. Podczas 
zawodów w mieszkaniu lepiej nie ryzykować roz-
bicia jajka na dywanie – do konkursu weźcie jajka 
ugotowane na twardo. :) 
Jeszcze inną zabawą jest konkurs na zbijanie 
jajek. Dwie osoby trzymają po jednym jajku 
i w tym samym momencie uderzają nimi o siebie 
– zwycięzcą zostaje osoba z nierozbitą skorupką. 



Prawdziwy prezent – niespodzianka 

Kiedy radość jest największa? Kiedy przychodzi po dużym rozczarowaniu – brzmi brutalnie, ale sprawdź nasz sposób, by zobaczyć wielkie 
zdziwienie i radość na buzi swojego dziecka. 

Do przygotowania tego prezentu wielkanocnego potrzebujesz zamykane opakowanie na jajka – koniecznie nieprzezroczyste oraz tyle cze-
koladowych jajek z niespodzianką, ile jest miejsc w opakowaniu. Wsadź smakołyki w pudełko do jajek, przewiąż kolorową wstążeczką i wręcz 
dziecku. Zachowaj przy tym oczywiście powagę i bacznie obserwuj reakcję malucha, kiedy będzie otwierał podarek! 

PartyKiosk.pl chce dołączyć się do Waszych przygotowań i wielkanocnego świętowania. Dlatego przygotowaliśmy dla dzieciaków koloro-
wankę – wydrukuj ją, a Twój maluch będzie miał czym się zająć czekając na piekące się w piekarniku łakocie!




