
Zajęcia rozwijające kreatywność 

15.04 

Temat: Emocje – malowanie mazakami na papierowych talerzykach uśmiechu, smutku, złości, 

płaczu, zdziwienia. 

Pomyśl, jak w tej chwili się czujesz. Masz dobry humor? A może jest Ci smutno? Na białym, 

papierowym talerzyku namaluj swój obecny nastrój. Jeżeli nie masz talerzyka, możesz wyciąć koło z 

białej kartki bloku technicznego. Czy Twoja nowa twarz ma wszystkie elementy: nos, oczy, rzęsy, 

brwi, usta, zęby? Posiada włosy? Zapraszam do pracy  i zachęcam do przesyłania zdjęć 

przedstawiających Ciebie i Twoją pracę na mojego maila karolina.p.bus@op.pl. Po wykonaniu pracy 

plastycznej zachęcam do zabawy  

 

mailto:karolina.p.bus@op.pl


16.04 

Temat: Deszczowa pogoda. 

Posłuchaj piosenki  Budkowe dzieci - Deszczowa pogoda 

https://www.youtube.com/watch?v=gQG3QXLmzYg 

Jak dzieci mogą spędzać czas, kiedy pada deszcz? Jak ty spędzasz czas gdy za oknem pada deszcz? 

Narysuj ilustracje przedstawiającą Ciebie podczas deszczu. Możesz użyć kredek, flamastrów albo farb 

plakatowych.  

 

Dla chętnych osób przesyłam kolorowanki przedstawiające deszczową pogodę.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQG3QXLmzYg


 

 

 

 

 



 

 

 



Temat: Witraż – kolorowa parasolka. 

Potrzebujesz: 

 kartka czarnego papieru technicznego 
 ołówek 
 nożyczki 
 gładka bibuła 
 klej 

1. Na kartce czarnego papieru technicznego rysujemy kształt parasola. Można użyć ołówka lub białej 

kredki. Rozpoczynając od środka parasola rysujemy kolejno trójkąty, które w następnej kolejności 

podkleimy bibułką. 

 

2. Przy pomocy ostrych nożyczek wycinamy parasol i wewnętrzne trójkąty. Pamiętamy aby paseczki 

oddzielające kolejne trójkąty nie były zbyt wąskie. Nie należy się martwić nawet jeśli nawet 

przypadkowo przetniemy jeden z paseczków. Całość i tak będzie się trzymać po podklejeniu bibułą. 

 

3. Na parasolce kładziemy kawałek gładkiej bibuły, ołówkiem odrysowujemy trójkąt i wycinamy go. 

Trójkąt z bibuły powinien być szerszy niż wycięty otwór w szablonie parasolki. Przyklejamy. 

Nie posiadasz bibuły? Nic straconego. Możesz przykleić papier kolorowy, serwetkę papierową, folię z 

reklamówki, a nawet gazetę. Pamiętaj, że ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia  

Źródło: https://ekodziecko.com/teczowa-parasolka-witraz 

 

 

 

https://ekodziecko.com/teczowa-parasolka-witraz


17.04  

Temat: Wiosenne owady z rolek po papierze toaletowym. 

Potrzebujesz: 

– tubki po papierze toaletowym, 

– kolorowy papier do oklejenia tubek lub farby do ich pomalowania, 

– kolorowy papier, 

– pisaki lub kredki, 

– klej. 

 

Rolki po papierze toaletowym obklejamy kolorowym papierem lub malujemy farbami – biedronkę na 

czarno, pszczółkę na żółto i tak dalej. 

Gdy farba będzie wysychać, można zająć się rysowaniem, a potem wycinaniem elementów z papieru: 

– pasków pszczółki i motylka, 

– głowy pszczółki i biedronki 

– skrzydeł motylka, pszczółki i biedronki (tutaj na czerwony papier naklejamy kilka kółeczek z 

czarnego papieru), 

– oczu i nosków 

– owadzich czułek (jako czułki fajnie sprawdzi się jakiś grubszy materiał jak na przykład kolorowy filc) 

 

Teraz wystarczy tylko podoklejać wszystkie części do owadów. Czułki przyklejamy od wewnętrznej 

strony rolek. Noski możemy zrobić z kolorowych pomponów lub kulek papieru. 

 
Pozdrawiam serdecznie  

Karolina Putyło-Buś 

 


