
BARANEK WIELKANOCNY 

Przepis na masę solną: 

2 szklanki mąki 

1 szklanka soli 

ok. ½ szklanki wody 

Masę solną robimy łącząc ze sobą mąkę, sól i wodę. Zawsze 
stosujemy proporcję 2 do 1. Do miski wsypujemy mąkę i sól, a 
potem stopniowo dolewamy  wodę zagniatając ciasto tak żeby 
powstała masa dała się łatwo formować. Nie może się rozpadać 
ani przyklejać do palców.  

Najpierw lepimy brzuszek baranka, a potem kulkę, która będzie 
głową. Lepimy również małe kuleczki i przyklejamy je do 
brzuszka. Na głowie doklejamy rogi i uszy. Buźkę rysujemy 
wykałaczką. Baranka stawiamy na słoneczne miejsce żeby 
wysechł. 

 



PISANKA Z FARB ROSNĄCYCH 

Przepis na farby rosnące: 

1 łyżka mąki 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

½ łyżeczki soli 

3 łyżki wody 

barwnik spożywczy lub farba plakatowa 

patyczki do lodów  lub wykałaczki  

kartka z bloku technicznego 

Wszystkie składniki wsypujemy do miski, mieszamy, łączymy ze 
sobą tak by powstała gęsta. Powinny pojawić się bąbelki. Jeśli ich 
nie zobaczysz dodaj jeszcze odrobinę proszku do pieczenia i soli. 
Na koniec dodajemy barwnik lub odrobinę farby plakatowej. 

Na kartce rysujemy pisankę, a potem ozdabiamy ją nanosząc 
patyczkiem lub wykałaczką zrobioną farbę. Następnie pisankę 
wkładamy do mikrofalówki na 30 sekund. W tym czasie farby 
„rosną”. ☺ 

 



PISANKI – GNIOTKI  

Potrzebne materiały: 

balon 

butelka po napoju 

mąka lub ryż 

pisaki, marker 

lejek 

Zaczynamy od wsypania do butelki za pomocą lejka w zależności 
od wielkości balona około 10 czubatych łyżeczek mąki lub 20 
łyżeczek ryżu. Wsypując przez lejek poruszamy w środku 
wykałaczką lub słomką żeby łatwiej się przesypywało. Potem 
dmuchamy go, skręcamy i zakładamy na butelkę. Odwracamy 
butelkę w taki sposób, aby jej zawartość przesypała się do 
nadmuchanego balona. Balona nadmuchujemy po to żeby 
zmieściło się w nim więcej mąki czy ryżu. Spuszczamy powoli 
powietrze, związujemy go. Gotowe balonowe gniotki dekorujemy 
za pomocą markera lub pisaków rysując na nim różne wzorki: 
kółka, kreski, kropki, fale, kwiatki. 

   

 



OZDOBNE PISANKI 

Potrzebne materiały: 

jajko 

pieprz w ziarnach, ryż, kasza, fasola, drobny makaron 

klej 

Jajko gotujemy na twardo i studzimy. Smarujemy dokładnie 
klejem i obtaczamy w przygotowanych składnikach, a potem 
suszymy. 

 


