
Kwiatuszki przy pomocy widelców: Potrzebne materiały: biała kartka, farby, widelce (mogą być plastikowe). 

Wykonanie: np.: 

 

Ciasta z gąbek: Aby zrobić ciasta i ciasteczka z gąbek będziesz potrzebować: gąbek w różnych kolorach, gęsty 

klej, nożyczki, mniejsze i większe pompony, brokat, filc lub grubszy materiał w różnych kolorach 

Warstwy ciasta  zlepiamy ze sobą klejem i dekorujemy  filcem lub innymi materiałami,  pomponami i brokatem. 

Pozostaw do wyschnięcia. 

 

Biedronkowa praca plastyczna: Do jej wykonania potrzebujemy: nożyczki, klej, czarny marker, blok rysunkowy 

z kolorowymi kartkami (tu głównie kolor czerwony i czarny). 

Do wykonania biedronek potrzebujemy czerwonego i czarnego papieru, z którego wycinamy paski o równej 

szerokości i długości. Każdy pasek papieru sklejamy na kształt łezki, by na koniec połączyć je ze sobą tworząc 

biedronki małe i większe. Czarnym markerem można przyozdobić nasze biedronki w różnej wielkości kropki. Nie 

zapominajmy o dorobieniu krótkich czułek. 

Praca ta rozwija motorykę małą dziecka, uczy cierpliwości, a końcowe efekty cieszą oko młodego artysty. Nasze 

biedronki mogą posłużyć za ciekawą, wiosenną dekorację pokoju. 

   

Tworzenie papierowych postaci: Ze zgniecionych i skręconych gazet obwiązanych i połączonych nitką czy 

sznurkiem (dla dzieci starszych!) można tworzyć postacie, a potem np. odgrywać nimi scenki. 

Kolorowa mozaika matematyczna z figur geometrycznych: Wydrukowaną kolorowankę można zastąpić własną 

stworzoną przez siebie mozaiką. Do jej wykonania potrzebujemy: klej, nożyczki, białą kartkę z bloku 

technicznego, blok rysunkowy z kolorowymi kartkami. 



Z bloku rysunkowego wycinamy różnej wielkości i w różnych kolorach kształty geometryczne: trójkąty, kwadraty, 

prostokąty, koła, wielokąty. Im więcej różnych kolorów i kształtów, tym nasza mozaika będzie bardziej ciekawsza. 

Na białej kartce z bloku technicznego można narysować dziecku dowolny, wybrany kształt, który dziecko 

przyozdobi i wypełni wcześniej wyciętymi figurami. Uczeń może również sam stworzyć swoją mozaikę poprzez 

wybraną przez siebie dowolną konfigurację kształtów. Stworzona mozaika (obrazek) może przyozdobić ścianę 

pokoju dziecka. Dzięki tej zabawie można utrwalić najmłodszym informację na temat figur (rozpoznawanie i 

nazywanie płaskich figur geometrycznych). 

 

Inna wersja: Dzieci, z wyciętych figur, mogą ułożyć jakąś fantastyczną postać lub ćwiczyć układanie rytmów np. 

koło-kwadrat-koło-kwadrat itd. i nakleić. Dziecko w ten sposób świetnie doskonali logiczne myślenie 

Wiosenne drzewko z bibuły i plasteliny: Do wykonania potrzebujemy: rolkę po papierze, brązową i różową 

bibułę, kartkę z bloku technicznego, brązową plastelinę, zielony pisak, kredkę lub plastelinę. 

Brązową bibułę zgniatamy mocno i delikatnie rozkładamy. Następnie kładziemy na bibułę rolkę po papierze, 

owijamy dookoła rolki, a końce bibuły wciskamy do środka rolki. Z kartki z bloku technicznego wycinamy koronę 

drzewa. Z brązowej plasteliny toczymy paluszkami małe wężyki, z których formujemy gałęzie, które przyklejamy 

do korony drzewa. Możemy je też delikatnie rozcierać palcami, a paznokciami zrobić fakturę imitującą korę 

drzewa. To świetne ćwiczenie wpierające małą motorykę, podobnie jak zgniatanie kulek z bibuły. Takie prace 

plastyczne wspierają zdolności manualne dziecka i doskonale przygotowują do nauki pisania. 

Zielone listki możemy narysować pisakiem, kredką lub wykleić z bibuły, czy plasteliny. Można też kolorować 

pisakiem. Następnie kawałki różowej bibuły pozgniataliśmy w kulki, które mocowaliśmy do korony drzewa za 

pomocą kleju. To nasze wiosenne kwiatki. Koronę drzewa zamocowaliśmy na pniu z rolki, nacinając ją po bokach 

Alfabet do malowania, układania lub wyklejania itp. Można wydrukować kontury liter lub dziecku napisać jeśli 

nie mamy drukarki. Jeśli mamy groch, kaszę, ryż lub jakieś kamyki też można wykorzystać do tej zabawy (tego co 

mamy w domu więcej, nawet mogą to być przyprawy jak goździki czy ziele angielskie). Lub normalnie pomalować 

kredkami, farbami lub używając plasteliny. 

Otchłań oceanu: W kartonie wytnij kilka otworów. Pomaluj go w morskie motywy, a dziury będą imitowały 

paszcze podwodnych stworów. Maluchy rzucają do dziur piłkami. Wygrywa ten, kto wceluje największą liczbę 

razy do otworów. 

Wazoniki: Słoik lub butelkę oklejcie kolorową plasteliną. Potem wykonaj kwiaty z papieru czy bibuły i wkładajcie 

je do wazonu. 

    



Lepienie z masy solnej: Zmieszaj w misce równe ilości mąki i soli i dodaj tyle wody, aby masa dawała się 

formować. Wyrób ciasto. Proste? Pewnie, że tak. Możecie ulepić np. rodzinę jeży albo pierścionek dla mamy. 

Powstałe dzieła wysuszcie w piekarniku i pomalujcie farbami. 

Przepis jest banalnie prosty… i to jest cudowne w przygotowaniu masy solnej. Składa się tylko z 3 składników: 

mąki pszennej, soli i wody. Mąkę i sól przygotowujemy w takiej samej ilości np.: 1 szklanka mąki; 1 szklanka soli; 

ok. 0,5 szklanki woda. 

Oczywiście do uzyskania większej ilości masy używamy wielokrotności mąki i soli np. 3 szklanki mąki + 3 

szklanki soli + 1,5 szklanki wody. Zacznijmy od tego, że do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie 

mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, dodajemy odrobinę wody i ponownie 

mieszamy. Ilość wody jest tu kluczowym czynnikiem i trzeba ją wlewać stopniowo. Ciasto wyjmujemy na stół lub 

stolnicę i ugniatamy, aż będzie gładkie (około 5 minut). 

Poławianie fasoli: Potrzebujemy: słomek, kubeczków i fasoli. 

 Do jednego kubka wsypujemy fasolę, bierzemy słomki i swój własny kubeczek. Zabawa polega na zasysaniu 

powietrza w taki sposób, aby zassać do końcówki słomki fasolę i przenieść ją do swojego kubeczka nie dotykając 

fasolki palcami. To świetne ćwiczenie aparatu mowy, małej motorki i skupienia uwagi. Zabawę można dodatkowo 

urozmaicać i wprowadzać elementy edukacyjne. Wystarczy na fasolkach napisać cyferki, a dzieci po wyłowieniu 

przykładowo 10 fasolek zliczają zdobyte punkty dodając cyferki zapisane na wyłowionych fasolach. Inny wariant 

do nauki samogłosek lub sylab. Po wyłowieniu umówionej wcześniej ilości fasolek, każdy głośno odczytuje, 

ewentualnie zapisuje na kartce wyłowione do swojego kubeczka sylaby lub samogłoski. 

     

Liski origami: Zrób całą rodzinę i nadaj im imiona. Opowiedz rodzicom swoją wymyśloną historię za pomocą 

miniteatrzyku. Instrukcja: https://www.youtube.com/watch?v=VdnoacaIHhY&feature=youtu.be 

Wyklejanki: Potrzeba: arkusz papieru, nożyczki, klej, flamastry, kolorowe czasopisma, reklamowe gazetki. 

Wyszukaj w gazetach zdjęcia: domów, psów, aut, drzew, kwiatów, dorosłych ludzi, dzieci, samolotu... Jedne 

obiekty trzeba wyciąć, inne można wydrzeć, a potem nakleić wszystko na papier, by utworzyły obrazek. Można 

domalować szczegóły. 

Plamy: Potrzeba: arkusz papieru, pędzle, farba wodna. 

Rozchlapujemy trochę rzadkiej farby na papier. Teraz, dmuchając na nią, przechylając kartkę tak, żeby farba 

spływała, można pomóc sobie palcem – tworzymy plamę. Zastanówmy się, co przypomina powstała plama? 

Możemy domalować oczy i będzie potwór. Możesz domalować kropki i będzie chmurka z której pada deszcz. Użyj 

wyobraźni. 

Wiosenne malarstwo naskalne:  Potrzebujemy: białą kartkę, herbatę, suche pastele lub takie jakie mamy w domu. 

 Tworzenie pracy zaczynamy od przygotowania kartki, która będzie imitować fakturę skalnej ściany.  

1. Można wykorzystać zwykłą białą kartkę formatu A4 lub inną. Zadaniem dziecka jest mocne zgniecenie kartki w 

kulkę, a następnie delikatne jej rozłożenie na blacie. Czynności powtarzamy trzy razy, aby kartka była mocno 

pognieciona. W tym czasie zaparzamy w szklance odrobinę czarnej herbaty.  

https://www.youtube.com/watch?v=VdnoacaIHhY&feature=youtu.be


2. W kolejnym kroku za pomocą wacika lub herbacianej torebki nanosimy esencję herbaty na całą powierzchnię 

kartki. Uważajcie tylko, żeby nie dać dzieciom gorącej herbaty. Najlepiej parzyć ją wcześniej i dać dzieciom już 

ostudzoną. Herbata ma za zadanie zabarwić  kartkę. W zależności ile jej naniesiecie na kartkę, tym bardziej 

intensywny kolor uzyskacie. Potem czekamy, aż kartka wyschnie. 

3. Na wysuszonej kartce za pomocą suchych pasteli lub takich jakie mamy tworzymy obraz wiosny. Kontury 

najłatwiej narysować czarną pastela delikatnie i gdzieniegdzie rozmazując ją palcem. W ten sposób obrazki bardzo 

upodabniają się do naskalnych malowideł. Pognieciona i zabarwiona kartka doskonale imituje strukturę skalnej 

ściany. 

       

Przebierz się na rudo albo przymocuj ogon z bibuły:  Wyobraź sobie, że jesteś lisem. Znajdź kogoś do zabawy, 

niech będzie kurą…a jak wiemy…lis gania kury… Jeśli masz za mało miejsca, niech lis z kurami urządzą bitwę na 

poduszki! 

Znajdź i obejrzyj film przyrodniczy o życiu lisa lub przyjrzyj się zdjęciom lisa w albumach / internecie. 

Zaśpiewaj piosenkę „Lisek łakomczuszek”: https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 

Zrób pracę plastyczną dowolna techniką pt. „Lisie sprawy” 

Stworzenie własnych puzzli: Do ich wykonania potrzebujemy: wydrukowane rodzinne zdjęcie, np. z wakacji oraz 

nożyczki. Drukujemy wybrane zdjęcie z wakacji lub ferii zimowych i tworzymy razem z dzieckiem puzzle z 

danego zdjęcia. 

Teatrzyk cieni: Złóżcie dłonie i poruszajcie palcami, tak aby na ścianie powstał cień szczekającego psa. Ustaw 

palec serdeczny na wskazującym, a powstanie zabawna kaczka. 

 

Zabawa w chowanego: Maluchy to uwielbiają! Kiedy za oknem jest szaro-buro, w domu panuje miły półmrok, w 

sam raz do zabawy w chowanego. Zanim zaczniecie się bawić, pokaż dziecku kilka kryjówek do wyboru. Przykryj 

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4


krzesła zwisającym do podłogi kocem, opróżnij dno szafy i sprawdź, czy dno wanny jest suche. W końcu jak w 

chowanego, to na całego! 

Pantomima: W tej zabawie strasznie poważny tata ma szansę nieźle się powygłupiać! Spróbujcie bez słów 

przedstawić bohaterów z bajek albo członków waszej rodziny. 

Prawda czy fałsz: Ludzie jedzą żaby i myją się w coca-coli – prawda czy fałsz? Jesienią przylatują do Polski 

bociany – prawda czy fałsz? Maluch będzie korygował twoje fałszywe opinie i pękał ze śmiechu. 

Zadaniowe balony: Do ich wykonania potrzebujemy: 10 balonów, karteczki z zadaniami, długopis do przebicia 

balonu. 

Rodzic pompuje 10 balonów (dowolne kolory) oraz wkłada do nich po jednej karteczce z zadaniami dla dziecka. 

Zadania te mogą obejmować np. przykłady z tabliczką mnożenia, trudnościami ortograficznymi czy też zadaniami, 

które dziecko lubi robić itp. Zadaniem dziecka jest przekuć balon i wykonać dane zadanie. Rodzic jak najbardziej 

może dołączyć do zabawy z dzieckiem i naprzemiennie wykonywać opisywaną czynność. 

Baranek z popcornu: Do jego wykonania potrzebujemy: popcorn, szablon owcy, klej. 

Prażymy i studzimy popcorn. Wybrany szablon owcy drukujemy, malujemy elementy owcy czarną farbą i 

wyklejamy go wcześniej zrobionym i przestudzonym popcornem. 

 

Animowany piłkarz: Spróbuj ożywić nieruchome obrazy. Przygotuj: kilkanaście karteczek tej samej wielkości, 

kredki lub farby, zszywacz biurowy. 

Krok 1: Na wszystkich kartkach narysuj lub namaluj chłopca kopiącego piłkę w kierunku bramki. Zrób to jednak 

tak, aby na każdym rysunku piłka była coraz dalej od nogi i coraz bliżej bramki. Na ostatnim rysunku piłka 

powinna trafić do bramki. 

Krok 2: Ułóż kartki jedna na drugiej. Rozpocznij od tej , gdzie piłka znajduje się przy nodze chłopca. Na końcu 

będzie kartka, na której piłka wpada do bramki. 

Krok 3: W lewym dolnym rogu zepnij zszywaczem wszystkie kartki, tak aby powstała książeczka. 



Krok 4: Trzymaj książeczkę za lewy dolny narożnik i szybko ją kartkuj. Zobaczysz, jak piłka się porusza i wpada 

do bramki. 

Aby film się udał, rysunki chłopca muszą być identyczne. Jedynie piłka na każdym z nich jest w nieco innym 

miejscu. POWODZENIA W TWORZENIU ANIMACJI. 

Możesz podpatrzeć, jak to zrobione jest tu: http://mamarak.pl/2015/11/kon-w-ruchu-konik-robi-pa-ta-taj/ 

 

http://mamarak.pl/2015/11/kon-w-ruchu-konik-robi-pa-ta-taj/

