
 
 

 

Hej Dzieciaki! 

 

Nasz temat tygodnia brzmi: „Zima tuż, tuż…”, a więc w związku z tym 

przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych pomysłów na prace 

plastyczne do wykonania w domu. Możecie je zrobić sami lub z pomocą 

rodziców i rodzeństwa. Zapraszamy do zabawy! ☺ 

 

 

Propozycja 1 

 

Rosnący bałwanek 

 

Materiały: 

• mąka; 

• woda; 

• sól; 

• brokat; 

• ziele angielskie; 

• pieprz; 

• liście laurowe; 

• papryka w proszku. 

 

Uwaga! Do tej pracy plastycznej będziecie potrzebować pomocy 

starszego rodzeństwa lub rodziców! 

 

Przygotowujemy "rosnącą" farbę mieszając w równych proporcjach 

wodę, mąkę   i sól (1:1:1). Możecie dodać barwnika z farby plakatowej. 

Bałwanka malujemy tą farbą i ozdabiamy zielem angielskim i pieprzem 

(oczy i guziki). Miotłę robimy z listka laurowego, a nosek z papryki w 

proszku. Tak przygotowanego bałwanka wkładamy do mikrofalówki na 

30 do 60 sekund, temperatura 180 stopni C. 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1465-rosnacy-balwanek


 
 

 

Propozycja 2 

Pingwin i zorza polarna 

 

Materiały: 

• karton w białym kolorze; 

• papier kolorowy w kolorze  

białym, czarnym i pomarańczowym; 

• farby plakatowe; 

• szeroki pędzel; 

• nożyczki; 

• klej. 

 

Dzieciaki tę pracę wykonajcie w dwóch etapach:  

Etap 1. Najpierw przygotujcie kartkę z namalowaną zorzą polarną. 

Malujemy ją szerokim pędzlem rozcieńczoną farbą plakatową w 

różnokolorowe pasy. Czekamy aż wyschnie. 

Etap 2. Z kolorowego papieru wytnijcie pingwinka i kolejno naklejajcie 

na karton: - czarny owal - ciałko, - białe serduszko naklejamy w 

środku owalu - to buzia i brzuszek pingwina - trzy pomarańczowe 

serduszka wycięte dziurkaczem - to dzióbek i łapki. 

 

 

Propozycja 3 

Pada śnieg 

 

Materiały: 

• niebieska kartka; 

• klej; 

• płatki kosmetyczne; 

• patyczki do uszu. 

 

Tutaj propozycja bardzo prostej do wykonania pracy ☺ 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1463-pingwin-i-zorza-polarna
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1330-pada-snieg


 
 

 

Na niebieskiej kartce przyklejcie na różnej wysokości, pionowo 

patyczki do uszu (padający śnieg). Na górną część kartki przyklejcie 

płatki kosmetyczne (chmury). 

 

MIŁEJ ZABAWY! ☺ 

P. S. Chętne osoby mogą wysłać zdjęcia swoich prac do wychowawców 

świetlic ze swoich poziomów.  


