
Propozycje od pani Edyty Ożarowskiej 

Pomysły na prace plastyczne 

 

I.  Wiosenny pomysł na proste motylki (pomysł zaczerpnięty z#motylki – eksploruj | 

Facebook) 

 Do wykonania potrzebujemy tylko trzy materiały: 

- bibułę prasowaną lub cienkie kolorowe kartki, 

- szary sznurek lub drucik kreatywny, 

- nożyczki. 

Składamy bibułkę na kilka warstw tworząc kwadrat. Następnie nożyczkami wycinany 

skrzydła motyla, a przez ich środek owijamy sznurek tworząc tułów i czułki. Ostatnim 

krokiem jest rozłożenie warstw skrzydeł tworząc efekt 3D. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/motylki?__gid__=1566329240323960
https://www.facebook.com/hashtag/motylki?__gid__=1566329240323960


   

 

   

 

II. Praca plastyczna krokusy (kreatywne prace plastyczne: KROKUSY PRACA PLASTYCZNA 

https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2017/01/krokusy-malowanie-na-mietej-folii.html


 

Przygotuj: 

• rolkę folii aluminiowej  

• kawałek kartonu lub twardą kartkę z recyklingu na podkład (minimum A4) 

• kartkę papieru kolorowego formatu A4 

• farby plakatowe lub akrylowe  

• pędzelek  

• klej 

• wałek (opcjonalnie) 

• czarny marker (opcja) 

 

1. Z rolki odwiń kawałek folii o długości minimum równej długości boku kartki formatu 

A4. 

2. Delikatnie zemnij folię i rozłóż na stole.  

3. Rozprostuj i dociśnij dłońmi. *Możesz ją także rozwałkować. 

4. Na twardym podkładzie (tekturce) naklej papier kolorowy. 

5. Naklej folię na papierze kolorowym. *Przez chwilę gładź folię dłońmi - ćwiczenie 

sensoryczne. 



6. Namaluj krokusy. *Możesz obrysować kształty markerem. 

7. Powieś pracę i podziwiaj z pewnej odległości. 

 

Dobre rady: 

* Mogą zdarzyć się drobne rozdarcia. Najlepiej je pozostawić i po nich malować. 

* Nie wyrównujcie przypadkowo zagiętych brzegów folii - tylko dodadzą artystycznego 

efektu 

* Gotowe prace warto powiesić i podziwiać z pewnej odległości, bo zatarte kontury 

nabiorą ostrości. 

 

III. 4 prace na Wielkanoc 4 prace plastyczne na Wielkanoc + szablon (kreatywnachwila.pl) 

 

KRÓLIK Z DŁONI 

Królik praca plastyczna/ Królik Wielkanoc/ Praca plastyczna na Wielkanoc/ Królik z papieru - YouTube 

 

https://kreatywnachwila.pl/4-prace-plastyczne-na-wielkanoc-szablon/
https://www.youtube.com/watch?v=b3uX2XUELec&t=5s


 

 

 

 

 

POTRZEBUJESZ 
Kolorowy papier 

Nożyczki 

Ołówek 

Flamastry lub kredki 

WYKONANIE 
Królika złóż zgodnie z instrukcją zamieszczoną na filmie. 

Na kartce papieru połóż dłoń i odrysuj ołówkiem, wytnij. Odetnij z odbitej dłoni środkowy 

palec. Kciuk i mały palec zegnij do środka dłoni. Za pomocą flamastrów lub kredek namaluj 

królikowi uszy, oczy, nos i wąsy. 

 

KRÓLIK Z PASECZKÓW 

Królik z paseczków/ praca plastyczna na Wielkanoc / zajączek wielkanocny z papieru - YouTube 

 

POTRZEBUJESZ 

1. Papier w kolorze różowym 

2. Kawałek papieru w kolorze innym niż różowy 

https://www.youtube.com/watch?v=rFpIIN1mONE&t=4s


3. Ołówek 

4. Nożyczki 

5. Klej 

6. Pisaki lub kredki 

7. Duże poruszające się oczy – 2 sztuki 

WYKONANIE 

Różowy papier złóż na pół i potnij na paski o szerokości około 1 cm. Weź 

papier w dowolnym kolorze, na środku wysmaruj klejem duże kółko, przyklejaj 

do niego pocięte paski. Następnie przyklej poruszające się oczy lub namaluj. 

Weź kawałek papieru w dowolnym kolorze, narysuj ołówkiem nos, wytnij. 

Przyklej nos, następnie flamastrem lub kredką narysuj buzię i wąsy. Na koniec 

narysuj uszy. 

 

WITRAŻ WIELKANOCNY Z PAPIERU - ZAJĄC 

 

POTRZEBUJESZ 

8. Szablon kroliki-szablon-trojkaty.pdf (kreatywnachwila.pl) 

9. Farby, kredki, flamastry lub pastele olejne 

10. Nożyczki 

11. Klej 

12. Pompony 

WYKONANIE 

Pobierz szablon, a następnie wydrukuj. Zająca można pomalować dowolną 

techniką. Pomalowanego zająca należy wyciąć, następnie na nos i ogon 

przykleić pompon. 

 

https://kreatywnachwila.pl/wp-content/uploads/2021/03/kroliki-szablon-trojkaty.pdf


 



 

 

 



ZAJĄC MALOWANY PASTELAMI OLEJNYMI 

 

 

POTRZEBUJESZ 
13. Szablon – krolik-szablon-tyl.pdf (kreatywnachwila.pl) 

14. Papier w kolorze czarnym 

15. Pastele olejne lub kolorowa kreda 

WYKONANIE 
Pobierz szablon, a następnie wydrukuj i wytnij. Do czarnej kartki przyłóż szablon zająca. 

Wokół szablonu pomaluj pastelami linię grubości około 1 cm lub większą. Im grubsza 

obwódka wokół zająca tym łatwiej tworzy się kolorowe cienie. Następnie rozetrzyj pastele w 

kierunku brzegu kartki. Czynność malowania i rozcierania można powtórzyć, aby uzyskać 

mocniejszy kolor. Na koniec ściągnij szablon zająca. 

 

https://kreatywnachwila.pl/wp-content/uploads/2021/03/krolik-szablon-tyl.pdf


 

 

 



 

Wielkanocne karty pracy z wykorzystaniem symboli 

PCS i inne aktywności 

 

 

(2) Nowe Trendy AAC : ## Wielkanocne Karty Pracy 🐰🥚 | Facebook 

 

 

 

ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW: WITAJ WIOSNO!! 

(rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com) 

 

https://www.facebook.com/groups/231800471492818/permalink/476218440384352
https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/2021/03/witaj-wiosno.html?fbclid=IwAR1945NBxsQOdEcYtXRiMI9pZhWTPR8ZBId9T7fTjXjuOnLi0-XFEZF_s-o#more
https://rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/2021/03/witaj-wiosno.html?fbclid=IwAR1945NBxsQOdEcYtXRiMI9pZhWTPR8ZBId9T7fTjXjuOnLi0-XFEZF_s-o#more


 

 

(3) Biblioteczka AAC | Grupy | Facebook 

 

Sudoku by Dorota Kosowska Drąg on Genially 

https://www.facebook.com/groups/1519747718327684
https://view.genial.ly/604e5e94d6ce810d1fe46305?fbclid=IwAR28ZV2nBUx_p6eZ3ikVNthDXKf5zbxLEfT2QFjWJg6iYynIGg4JMfnKLOI


 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133644665429793&id=100063527809091 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Kynologopedia/posts/133644665429793?__cft__%5b0%5d=AZWSKW57mmD8iWWbIuDHHRjqMxP4WfZedaZWm7UShR3L6qmpe0biyb7e3EllORsEK-v9WH3Si91-vSBPpxDBTCLKRrE_W7GHmMN_gt6iAWj5qzJ68ebF6nXyYxd0be6lwjU5MyGH8uUDoKCXVYKchQ6M46A_uFzxXcLjEab-s6EEArsjww_9WjdzML-FM9JpBCKNSaJiMWDGw-fjN1VGDd0Q&__tn__=-UK-R


 

Rzeżucha w skorupkach jajek | Dom i ogród | prace plastyczne, edukacyjne (ekodziecko.com) 

 

 

Życzenia wielkanocne worksheet (liveworksheets.com) 

Wielkanocne piosenki 

 

Z Jajkiem i Zającem | Piosenka dla dzieci - YouTube 

 

https://ekodziecko.com/rzezucha-w-skorupkach-jajek-2
https://www.liveworksheets.com/ph1745461oi?fbclid=IwAR1ipSUcYcz2Gs0BaCq4sF1wIVd4O-FB2NGZtQci0NM-pli7neZmuAQ85eA
https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe458


 

Pisanki, pisanki - piosenka dla dzieci - YouTube 

 

 

ZoZi - Znaki Wielkanocy (piosenka wiosenna) - YouTube 

 

Święta Wielkanocne - animacja do piosenki 🐣 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g


 

Patrycja Lipińska dla Dzieci i Szalone Małolaty - Wielkanocny Stół.Piosenka 

Wielkanocna dla Dzieci - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM
https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM


 

WIRTUALNE SPACERY DLA DZIECI 
Jeśli wejdziecie w poniższy link będziecie mieli możliwość wirtualnego spaceru po najbardziej 

znanych muzeach w Polsce. 

kreatywne prace plastyczne: WIRTUALNE ZWIEDZANIE DLA DZIECI - POLSKIE 

MUZEA I ZAMKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2020/06/wirtualne-zwiedzanie-dla-dzieci.html?fbclid=IwAR1n21PqK8HksoWvQiopcrhuBXldCwV4Mke0aF3bqirzqjiMQI0XFr55_Zs
https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2020/06/wirtualne-zwiedzanie-dla-dzieci.html?fbclid=IwAR1n21PqK8HksoWvQiopcrhuBXldCwV4Mke0aF3bqirzqjiMQI0XFr55_Zs
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