
Drodzy rodzice, kochane przedszkolaki  

Dziś już środa, mamy nadzieję, że dzięki naszym pomysłom nie nudzicie się w domu. 

Poniżej przedstawiamy Wam garść inspiracji na wiosenne prace plastyczne.  Przypominamy o 

gromadzeniu wykonanych prac plastycznych – po powrocie do przedszkola stworzymy z nich 

galerię. Zachęcamy również do przesyłania nam zdjęć na adres mailowy 

 Dziś wykonamy pracę pt.: „Wiosenne zwierzęta i owady”. Poniżej przedstawiamy 

Wam opis oraz fotorelację, w jaki sposób wykonać przepiękne, kolorowe motylki, pszczółki 

oraz zajączki. Zachęcamy również do wykonania zadania dodatkowego – dziś jest to domowa 

ciastolina . 

Oprócz pracy plastycznej mamy dla Was również wiosenny wierszyk o zajączku: 

Zajączek 

 

Noc minęła, wstaje słońce, 

A zajączek jak zajączek, 

Wyszedł z nory i na łące 

Kica, skacze, mały pączek. 

 

Uszka stoją, i słuchają. 

To jest sprytu jego część 

Oczy też bacznie zerkają. 

By wilk go nie zdążył zjeść 

 

On zbyt wilka się nie boi 

Cieszy się zielenią, traw 

Kiedy zbłądzi pośród kniei 

Na polance szczypie szczaw! 

 

Motylek: 

1. Do wykonania pracy potrzebne będą: 

 Kolorowe kartki papieru (kolory dowolne), 

 Rolka po papierze toaletowym/ręczniku papierowym, 

 Nożyczki, 

 Klej w sztyfcie, 

 Pomponiki/koraliki/guziki, 

 Ołówek, 

 Opcjonalnie farby oraz klej wikol. 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/zajaczek-158805


 
2. Naszym pierwszym zadaniem jest obklejenie rolki po papierze toaletowym 

kolorowym papierem lub pomalowanie jej farbą. Po narysowaniu linii wzdłuż 

dłuższego brzegu, obklejamy rolkę papierem. 

 

 

 
 

3. Kolejnym zadaniem jest wycięcie skrzydełek motylka z kolorowego papieru.  

 

 



4. Następnie mocujemy naszą rolkę po papierze na skrzydełkach. Przyklejamy oczy oraz 

rysujemy uśmiech  

 

5. Na koniec pozostało nam ozdobienie skrzydełek motylka według własnego pomysłu 

 

 
 

 

Pszczółka: 

1. Na początek wycinamy koło z żółtego papieru, czarne paski oraz skrzydełka. 

 

 
 



 
 

2. Kolejnym krokiem jest przyklejenie skrzydełek do brzuszka oraz naklejenie 

czarnych prążków. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Następnie przygotowujemy oczy oraz czółki. Nie zapominamy o narysowaniu 

uśmiechu  

 

 
 

 

Zajączek: 

1. Podobnie jak w przypadku motylka, obklejamy rolkę po papierze kolorowym 

papierem. 

 

 

  
 

 
 

2. Kolejne zadanie to przygotowanie uszu. Z kolorowego papieru (dowolny 

kolor) wycinamy uszy oraz elementy, które znajdą się w środku naszego ucha  

(tak jak na zdjęciu poniżej) Następnie przyklejamy uszy do naszej rolki  

 

 



 
 

 
 

3. Nie zapominamy o oczach oraz nosku. 

 

 
 

 

Poniżej przedstawiamy Wam efekt naszej dzisiejszej pracy  

 



Zadanie dodatkowe: Domowa ciastolina  

 

Do wykonania domowej ciastoliny potrzebujemy: 

 2 szklanki mąki pszennej 

 1 szklanka soli (drobnej) 

 2 łyżki oleju roślinnego 

 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia 

 1,5 szklanki wody (dopiero, co przegotowanej) 

 Barwniki 

Do dużej miski wsypujemy mąkę, sól oraz proszek do pieczenia. Po wymieszaniu dodajemy 
olej oraz wodę. Wyrabiamy masę By stworzyć kolorową masę, dzielimy ją na kilka części 
oraz dodajemy barwnik. Można dodać również odrobinę brokatu  

Życzymy miłej zabawy  

Ciocie z przedszkola Dzieci Świata  


