
Świetliczaki! 

Wracamy do Was znów z pomysłem na 3 proste prace plastyczne jak wiecie plastykę to my lubimy, 

a że wiosna na dobre zagościła za oknami ( no może  trochę mrozna)  podsyłamy trochę wiosny do 

domów! 

Zaczynamy!  

1. Pszczoła, motyl, a może biedronka? 

Pod dostatkiem ostatnio mamy papieru toaletowego ;) I dobrze, bo wykorzystamy z niego rurki! 

Potrzebne nam: rurki z papieru toaletowego (tyle ile chcemy zrobić kolorowych owadów), kolorowy 

papier, nożyczki, klej i ołówek!  

Opis dotyczy pszczoły, ale Wy możecie zrobić innego owada! 

- odmierzamy tyle żółtego papieru aby starczyło nam na obklejenie papierowej rurki. Wycinamy i 

przyklejamy dobrze, żeby nic nie odstawało (Na załączonych zdjęciach widać jak robimy). 

- następnie wycinamy kilka czarnych pasków tak długich, aby znów obkleić nimi rurkę (przecież 

pszczoły są żółto-czarne ).  

- kolejno z niebieskiego papieru wycinamy skrzydełka i naklejamy je z tylu, na środku naszej pszczoły 

(patrz zdjęcie). 

- z czarnego papieru wycinamy kółko i na nim naklejamy oczy, nos, buzie naszego owada . Kółko, 

które jest głowa pszczoły naklejamy w górnej części rurki z przodu.  

- na koniec zostają nam....czółki! Nic prostszego. Dwa cienkie czarne paseczki naklejamy nad głową 

owada! 



 

2. Wiosenne kwiaty! 

Potrzebujemy: rurki z papieru, farby, pędzel, nożyczki i duża biała lub niebieską kartkę. 

- końcówki papierowych rurek tniemy na paski (na zdjęciu pokazujemy Wam jak  ), 

- paseczki malujemy farbą (biały- przebiśniegi, żółty- mleczne, fioletowy- bratki), 

- odbijamy „pieczątkę" na kartce, robimy tak kolejno z różnymi rurkami, 

- kiedy kartka jest pełna musimy domalować łodygi naszych kwiatów, 

- pamiętajcie, że nasz obrazek nie jest idealny! 

 

 

 

3. A może jajko?  

Wielkimi krokami zbliża  się Wielkanoc!  

Pierwsza propozycja na ten czas dla Was od nas! Bardzo prosta praca. Co potrzebujemy?  

Kolorowa kartkę, białą kartkę, kredkę bambino lub suchą pastele,  nożyczki, klej oraz.....firankę! 

(Pani Ania użyła swojej kuchennej ) 



- pod białą kartkę podkładamy firankę i delikatnie rysujemy po niej kredką.  Tak, aby widać było wzór 

firanki na kartce, 

-  z białej kartki wycinamy jajko 

- jajko naklejamy na kolorowa kartkę i....GOTOWE! 

 

Prawda, że ekspresowo?   

 


