
Drodzy Uczniowie!

Przedstawiam kilka wiosennych propozycji na kreatywne prace twórcze. 

Miłej zabawy!

Agnieszka Cieśliczka

Różane drzewko
Różane drzewko to ciekawy pomysł na wyjątkową i przestrzenną pracę plastyczną. 

Wykonanie drzewka nie jest trudne, a efekt końcowy z pewnością zachwyci każde dziecko. 
Własnoręcznie wykonane różane drzewko to doskonały pomysł na prezent dla kogoś bliskiego.

Do wykonania różanego drzewka szczęścia potrzebujesz: kartkę z bloku technicznego, 
zielony papier, rolkę po papierze lub ręczniku kuchennym, kolorowe włóczki, sznurek najlepiej taki
zwykły do pakowania paczek, waciki kosmetyczne, klej, nożyczki.

Z kartki z bloku technicznego wycinamy koronę drzewa, a następnie owijamy ją dookoła 
sznurkiem, włóczką lub muliną. Rolkę nacinamy u góry tak, aby można było zamocować później 
koronę drzewa. Rolkę, która będzie stanowiła pień naszego drzewka, również owijamy sznurkiem.

Różyczki wykonujemy z kolorowych wacików kosmetycznych. Takie kolorowe waciki 
możecie kupić w drogerii lub markecie. Wacik rozwijamy i przecinamy na pół wzdłuż tak, aby 
powstały dwa wąskie paski. Następnie z każdego paska zwijamy różyczkę na kształt ślimaka. Na 
jedno drzewko potrzebujesz około 9 różyczek. Z zielonego papieru wycinamy listki.

Gdy nasze drzewo będzie już gotowe za pomocą kleju magic, introligatorskiego lub kleju na
gorąco przyklejamy różyczki. Na końcu miedzy sznurki wtykamy nasze listki. Listki powinny się 
trzymać bez kleju, ale w razie potrzeby można je też przykleić.



Bocian z talerzyka
Łatwe w wykonaniu i efektowne bociany, to wspaniała propozycja dla każdego dziecka.

Do wykonania bociana potrzebujemy: tekturowe talerzyki, czerwony papier, biały papier, 
oraz czarną i białą bibułę, nożyczki i klej.

Z tekturowego talerza oraz białego papieru wycinamy poszczególne elementy bociana. 
Następnie z czerwonego papieru wycinamy dziób i nogi dla naszego bociana. Z czarnej i białej 
bibuły wycinamy fragmenty upierzenia.
Gdy nasz bocian będzie gotowy, przyklejamy klejem poszczególne elementy ptaka.
Pracy naprawdę nie ma wiele, a efekt końcowy zachwyca.



                                                                                                                                                               

Tulipany z gliny na patyku
Do wykonania tulipanów możecie użyć: masy solnej, masy porcelanowej lub gliny 

samoutwardzalnej.
Wystarczy rozwałkować placek grubości około 0,5 cm i odrysować za pomocą wykałaczki 

kształt tulipana. Następnie wbijamy delikatnie w nasze tulipany wykałaczki, które posłużą za 
łodyżki. Młodsze dzieci mogą próbować zrobić to samodzielnie lub przy małej pomocy rodzica.

Tak przygotowane tulipany zostawiamy do wyschnięcia na około 12h. Po tym czasie będą 
gotowe, teraz wystarczy przyczepić do nich sznurkowe lub kolorowe kokardki. Tulipany można 
oczywiście pomalować również farbami. 

Tulipany na patyku pięknie się prezentują wbite w ziemię w doniczce z kwiatami jako 
oryginalna kompozycja. 



Kaktusy ze styropianu

Kaktusy ze styropianu, to pomysł na łatwą i niezwykle efektowną pracę plastyczną zarówno 
dla młodszych jak i starszych dzieci. Taka zabawa pozwala dziecku na kreatywną twórczość w 
doborze kolorów i aranżacji każdego kaktusa. Dodatkowo podczas pracy dzieci świetnie trenują 
małą motorykę. Kaktus nadaje się również jako samodzielnie wykonany prezent dla bliskiej osoby.

Do wykonania kaktusa potrzebujesz: Kawałki styropianu, rolki po papierze lub 
ręcznikach kuchennych, dekoracyjne taśmy klejące np.: tesa , małe wykałaczki, farby, pędzle, 
nożyczki.

Kawałki styropianu ułamane na kształty przypominające kaktusy układamy na kartce. 
Malujemy je zwykłymi farbami plakatowymi, akrylowymi lub temperami bez używania wody. 
Najlepiej w kilku odcieniach zieleni z żółtym, ale jeśli dziecko ma ochotę może używać dowolnych 
kolorów, niech poniesie Was twórczość i wyobraźnia. Pomalowane kaktusy odkładamy do 
wyschnięcia.

Teraz kawałki rolek po papierze przecinamy na mniejsze kawałki o wysokości około 5 cm. 
Rolki oklejmy taśmą dekoracyjną. Jeśli nie macie taśmy rolki można pomalować farbami na 
dowalone kolory, aby stworzyć mini doniczki dla naszych kaktusów.

Wysuszone i pomalowane kawałki styropianu wkładamy do naszych mini doniczek z rolek. 
Teraz małe wykałaczki przełamujemy na pół i część, która była ułamana wbijamy w dowolne 
miejsce naszego kaktusa. W ten sposób powstają dekoracyjne i kłujące kolce. Starsze dzieci mogą 
dodatkowo skręcić z kawałków bibuły mini kwiatki. Mocujemy je wbijając w wydrążone w 
kaktusach za pomocą nożyczek maleńkie otwory. Jestem pewna, że taka praca i zabawa się Wam 
spodoba .



Żonkile z papilotek
Żonkile z papilotek to prosty pomysł na pracę plastyczna dla dzieci. 

Do wykonania pracy potrzebna jest: kartka papieru, dwie żółte papilotki, kawałek żółtej i 
zielonej bibuły, nożyczki i klej.

Z dwóch papilotek wycinamy kształt kwiatu żonkila, z bibuły skręcamy łodygi i wycinamy 
trawę oraz liście, a na koniec przyklejamy wszystko na kartkę.
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