
Uaktualnienie świetlica z dnia 14.05.2020r. 

Zespół świetlicowy 

 

Temat: Prace plastyczne o tematyce 

wiosennej. 

 

 

Wiosenna praca plastyczna – FORSYCJA 

 

 

Wiosenna praca plastyczna to temat idealny na kwiecień i maj. Każdy sposób na 
przywołanie wiosny jest dobry, a tym bardziej twórcze i artystyczne działania 



najmłodszych artystów. Soczyście żółte forsycje zawsze kojarzą mi się                    
z pierwszymi promieniami słońca i nadchodzącą wiosną. Dziś pokażę Wam 
prosty sposób na pracę plastyczną dla przedszkolaków. Forsycja metodą 
stempelkowania. 

Do wykonania pracy potrzebujecie: białą kartkę format A4, żółtą farbę, 
brązową farbę, drucik kreatywny lub wycięty szablon kwiatu forsycji. 

Na kratce za pomocą pędzla, patyka lub palca malujemy brązowe gałązki. 
Następnie drucik kreatywny wyginamy tak, aby powstał kwiat forsycji                     
z czterema płatkami. Dobrze widać to na zdjęciach poniżej. Tak przygotowany 
stempelek maczamy w żółtej farbie i stemplujemy kwiaty na naszych gałązkach. 
Jeśli nie macie drucika kreatywnego podobną pieczątkę można wyciąć                      
z kawałka kartonu, ziemniaka lub słomki do picia napojów. My próbowaliśmy 
różnych pieczątek i najlepiej wychodziło nam z drucika. Środki naszych kwiatów 
dodatkowo przyciemniliśmy delikatnie stemplując je zamoczonymi w brązowej 
farbie palcami. 

Taka prosta praca plastyczna pozwala nawet najmłodszym dzieciom stworzyć 
samodzielnie wiosenną pracę plastyczną. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/wiosenna-praca-plastyczna-forsycja/ 



 

Lilie wodne 3D – praca plastyczna 

 

 

Lilie wodne to praca plastyczna dla twórczych dzieci, które lubią trochę 
pomalować, powycinać i poprzyklejać. Wykonanie nie jest trudne, a efekt 
przestrzennej pracy bardzo ciekawy. Zobaczcie jak krok po korku wykonać 
podobną pracę. 

Do wykonania pracy Lilie wodne 3D potrzebujesz: kartkę z bloku technicznego 
A4, różową bibułę może być w dwóch odcieniach. Opcjonalnie kwiaty Lilii mogą 
też być z białej bibuły. Do wykonania liści potrzebujesz kawałek zielonej bibuły, 
a do wykonania środka naszego kwiatu przyda się żółta bibuła. Dodatkowo 
potrzebujesz 3 odcienie niebieskiej farby lub opcjonalnie dwa i kolor czarny, 
gąbeczkę do nakładania farby, nożyczki, klej. 

Pierwszy etap naszej pracy to pomalowanie za pomocą gąbeczki całej kartki        
w odcieniach błękitu. Efekt końcowy będzie przypinał taflę wody. Maczamy 
gąbeczkę w wodzie, wyciskamy jej nadmiar, a następnie maczamy w farbie             
i stemplujemy w różnych miejscach kartki, aż uzyskamy efekt, który nas 
zadowolili. To bardzo przyjemny i relaksujący sposób malowania. 



 

 

 



 

 

Lilie wodne 3D – praca plastyczna 

 

 

 

Pomalowane kartki zostawiamy do wyschnięcia. Zabieramy się teraz za 
wycinanie płatków kwiatów. Płatki Lilii przypominają podłużny, owalny kształt. 
Wytnij kilka większych płatków i kilka mniejszych. Możesz użyć różowej bibuły, 
opcjonalnie białej lub w dwóch odcieniach różu. My użyliśmy gładkiej 
ciemnoróżowej bibuły do kwiatów i ciemno zielonej marszczonej krepiny do 
liścia. Z zielonej bibuły wycinany dużego liści, który kształtem przypomina 
trochę zaokrąglone na dole serce, zobacz poniżej na zdjęciach. 

Aby wykonać środek naszej Lilii wycinamy długi pasek z żółtej bibuły                       
o szerokości około 3 cm i długości około 20cm. Następnie nacinamy go co około 
1 cm i skręcamy rurki, tak jak pokazałam na zdjęciu poniżej. W ten sposób 
zrobimy środek naszego kwiatu. 



 

 

 

Lilia z bibuły krok po kroku 

 



Teraz najprzyjemniejszy etap końcowy i sklejanie elementów. Na początek 
wybierz na swojej wymalowanej tafli wody miejsce, gdzie chcesz przykleić liść. 
Następnie smarujemy liść klejem i przyklejamy pierwsze duże płatki naszej Lilii. 
Aby uzyskać efekt 3D należy płatki w dolnej części zagiąć do środka, skleić             
i dopiero umocować do liścia. Pokazuję to na zdjęciu powyżej. Każdy kolejny 
płatek przyklejam w podobny sposób uzupełniając wolne przestrzenie. Dzięki 
temu płatki będą pięknie odstawać ku górze. 

W środku wklejamy mniejsze płatki, a na końcu smarujemy środek Lilii klejem       
i wklejamy nasze żółte pręciki. Praca jest już gotowa, na żywo efekt jest jeszcze 
piękniejszy.  

 

 

 



 

 

 



 





 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/04/lilie-wodne-3d-praca-plastyczna/#more-23460 

 

Pszczoła praca plastyczna z papieru 

 



Pszczoła praca plastyczna z papieru z efektem 3D. Zobacz jak w łatwy sposób 
wykonać na kartce plastry miodu, oraz przestrzenną pracę plastyczną, czyli 
pszczołę z papieru. Praca nie jest trudna, a efekt końcowy bardzo ciekawy! 

Do wykonania pszczoły z papieru potrzebujesz: 2 białe i 1 żółtą kartę z bloku 
A4, kawałek kartonu, farbki plakatowe lub akrylowe w odcieniach żółci, 
nożyczki, czarny flamaster, błękitną kredkę, taśmę klejącą, klej, pędzel, wodę. 
Do naszej pszczoły użyliśmy też kreatywne oczka i czarny kreatywny drucik tak 
zwany wycior. Można je kupić w Internecie i w marketach na działach 
plastycznych. Jeśli jednak ich nie macie oczka można zrobić z papieru lub 
narysować, a nóżki i czułka można skręcić z czarnej bibuły lub ulepić                      
z plasteliny. 

Na początku przygotowaliśmy z Michałkiem plaster miodu to prosty pomysł,           
z którym poradzą sobie nawet przedszkolaki. Z kawałka kartonu wycięłam 
sześciokąt, który Michałek malował w odcieniach żółci i odbijał na kartce. Dzięki 
takim kolorowym żółtym stemplom udało nam się stworzyć ciekawy efekt 

plastra miodu. Pracę zostawiliśmy do wyschnięcia i zabraliśmy się za robienie 
pszczoły. 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Pszczoła praca plastyczna z papieru krok po kroku 

 

Najpierw wycinamy z papieru potrzebne nam elementy. Z żółtego papieru 
wycinamy pasek o długości około 20 cm i szerokości ok 4cm, który na końcach 
zaokrąglamy. Zobacz nasze szablony poniżej na zdjęciach. Z białego papieru 
wycinamy skrzydła. Jeśli macie czarny drucik kreatywny tniemy go na trzy 
równe kawałki. 

Żółty tyłów naszej pszczoły zginamy w harmonijkę i kolorujemy czarnym 
pisakiem w paski, zgodnie ze złożeniem. Następnie przyklejamy oczka, a od 
spodu za pomocą taśmy mocujemy czułka i nóżki. Możesz zobaczyć etapy 
naszej pracy na zdjęciach poniżej. Na końcu błękitną kredką kolorujmy 
skrzydełka i doklejamy je do tułowia za pomocą kleju. Nasza pszczółka z papieru 
jest już gotowa.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/04/pszczola-praca-plastyczna-z-papieru/ 
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