
Drodzy uczniowie! 

Przebiśnieg to pierwszy zwiastun wiosny. Mam dla Was ciekawy pomysł na pracę plastyczną w takim 

wiosennym klimacie, którą możecie powiesić również na oknie. 

Przebiśniegi– wiosenna praca plastyczna na okno 

Do wykonania pracy potrzebujesz: białą i zieloną bibułę, watę, klej, nożyczki, papierowy talerzyk 

lub kartkę z bloku technicznego, szeroką bezbarwną taśmę, lub folię samoprzylepną, kawałek białej 

plasteliny. 

Z papierowego talerzyka wycinamy środek, można też wyciąć taką ramkę z kartki z bloku 

technicznego. Od spodu podklejamy szeroką bezbarwną taśmę lub folię, aby przykleić potem w 

okienku nasze przebiśniegi. Na dole wyklejamy ramkę watą, która imituje śnieg. 

Jak zrobić przebiśniegi z bibuły 

Z białej bibuły wycinamy kształt płatków przebiśniegów. Na każdy kwiatek wykorzystujemy około 4 

płatki. Z zielonej bibuły wycinany podłużne liście oraz szerokie paski na ok 2cm i długie na ok 20cm, z 

których będziemy skręcać potem łodygi. Płatki chwytamy na dole i skręcamy, następnie łączymy 

razem ze sobą cztery końcówki skręconych płatków i sklejamy je kulką plasteliny. Następnie długi 

zielony pasek bibuły składamy na pół, przykładamy do plastelinowej kulki z płatkami i zaczynamy 

skręcać łodygę.  

Kolejny ostatni etap to ułożenie gotowych kwiatków i liści w ramce i powieszenie dekoracji w oknie. 



Zakładka świetlica 
 
Drodzy uczniowie! 

 

Przedstawiam Wam kilka wiosennych inspiracji na  kreatywne prace twórcze. 
 
Bociany z płatków kosmetycznych 

 

Potrzebne: 
– kolorowy karton (żeby białe płatki były na nim widoczne) 
– płatki kosmetyczne 
– czerwona mulina 
– nożyczki 
– klej 
– paski papieru – najlepiej z niszczarki lub z wypełnień paczek 
– czarny flamaster 

Wykonanie: Głowa bociana powinna być mniejsza od brzuszka, zatem z 3 płatków 
wycinamy mniejsze kółko. To co nam zostaje przyda się na szyję bociana. Układamy 
bociany na kartce. Wycięte kółko to głowa, skrawki z niego  to szyja, a pełny płatek to 
brzuch. Musimy jeszcze dorobić skrzydła. U dużego bociana powstało ono z płatka 
złożonego na pół, a u mniejszych z przeciętego w połowie. Wszystkie elementy 
przyklejamy na kartkę.Kawałki czerwonej muliny przyklejamy jako dziób i 
nogi.Czarnym markerem dorysowujemy oczy i barwimy końcówki skrzydeł. Paski 
papieru uformują nam gniazdo, w którym przebywa bociania rodzina. 
 
Popcornowe drzewo 
 
Potrzebne  : talerz papierowy, brązowa nić, farby akwarelowe i popcorn. 
 

Żonkil z papieru 
 
Potrzebne: 
– foremka na muffinkę 
– żółty papier 
– zielony drucik kreatywny 
– nożyczki 
– kubeczek 
– ścinki papierów (z niszczarki lub własnoręcznie pocięte) 

Wykonanie: Z żółtego papieru wycinamy pięć jednakowych liści. 
Foremkę składamy na pół i okręcamy w rulonik, który będzie środkiem naszego 
żonkila. Dookoła mocujemy liście. Ściskamy nasz kwiatek drucikiem kreatywnym. 
Liście do rulonu można przykleić klejem, aby mieć pewność, że kwiatek się nie 
rozpadnie.Do opakowania po Danonku wkładamy ścinki papieru, a w ich środku 
umieszczamy żonkila. 
 
 Motyle z makaron 
 
 Potrzebne: 



- makaron kokardki 
- makaron spaghetti 
- pistolet na gorący klej 
- farby i małe pędzle 
- cienki drucik 
- patyczki do szaszłyków 
- małe szczypce 
- mini doniczki  
- suszony zielony groszek  
 
Wykonanie: Makaron kokardki rozkładamy na papierowym ręczniku i malujemy. 
Najlepiej użyć farby akrylowej. Makaron spaghetti dzielimy na 3/4.Następnie 
malujemy kawałki.To będzie ciało motyla. Kiedy farba wyschnie, tworzymy anteny. 
Używamy cienkiego drutu. Za pomocą kleju na gorąco mocujemy makaron spaghetti 
do makaronu kokardki. Patyczki do szaszłyków przyklejamy do tylnej części motyla. 
Na koniec malujemy doniczki i napełniamy je zielonym groszkiem. Przygotowane 
wcześniej motyle umieszczamy w doniczkach.  
 
 
                                                                        Powodzenia i miłej zabawy! 
                                                                           Izabela Wojtasik 



Pani Doroto, wysyłam raz jeszcze, ponieważ nie dopisałam nazwiska. 
 
Zakładka świetlica 
 
Drodzy uczniowie! 

Przebiśnieg to pierwszy zwiastun wiosny. Mam dla Was ciekawy pomysł na pracę plastyczną w takim 

wiosennym klimacie, którą możecie powiesić również na oknie. 

Przebiśniegi– wiosenna praca plastyczna na okno 

Do wykonania pracy potrzebujesz: białą i zieloną bibułę, watę, klej, nożyczki, papierowy talerzyk 

lub kartkę z bloku technicznego, szeroką bezbarwną taśmę, lub folię samoprzylepną, kawałek białej 

plasteliny. 

Z papierowego talerzyka wycinamy środek, można też wyciąć taką ramkę z kartki z bloku 

technicznego. Od spodu podklejamy szeroką bezbarwną taśmę lub folię, aby przykleić potem w 

okienku nasze przebiśniegi. Na dole wyklejamy ramkę watą, która imituje śnieg. 

Jak zrobić przebiśniegi z bibuły 

Z białej bibuły wycinamy kształt płatków przebiśniegów. Na każdy kwiatek wykorzystujemy około 4 

płatki. Z zielonej bibuły wycinany podłużne liście oraz szerokie paski na ok 2cm i długie na ok 20cm, z 

których będziemy skręcać potem łodygi. Płatki chwytamy na dole i skręcamy, następnie łączymy 

razem ze sobą cztery końcówki skręconych płatków i sklejamy je kulką plasteliny. Następnie długi 

zielony pasek bibuły składamy na pół, przykładamy do plastelinowej kulki z płatkami i zaczynamy 

skręcać łodygę. Kolejny ostatni etap to ułożenie gotowych kwiatków i liści w ramce i powieszenie 

dekoracji w oknie. 

                                                                                                                                                                  Milej 

zabawy! 

                                                                                                                                                                   Izabela 

Wojtasik 
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