
1. Wiosenny motylek 

 

Do wykonania motylka potrzebne nam będą; 

 farby plakatowe lub wodne 

 jeden listek ręcznika papierowego, 

 15 cm drucika. 

 

Listek ręcznika papierowego składamy 3 razy. Następnie malujemy go farbami z bardzo dużą 

ilością wody tak aby farba przeniknęła przez wszystkie warstwy ręcznika. Po pomalowaniu 

delikatnie rozkładamy mokry ręcznik uważając aby się nie podarł i czekamy aż wyschnie. 

Gdy jest już suchy drucikiem skręcamy go na środku. Z końcówek drucika formujemy czułki- 

motylek gotowy. Można przyczepić do niego żyłkę i powiesić na okno jako wiosenną ozdobę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą bociana.  

Potrzebne będą:  

 Waciki kosmetyczne (3 sztuki) 

 Plastelina 

 Klej 

 Słomka 

 Papier kolorowy (czarny, zielony i czerwony) 

 Karton biały lub kolorowy 

Wykonanie: 

 Przyklejamy waciki kosmetyczne (3 sztuki): brzuch, szyja i głowa. Następnie wycinamy z 

czarnego papieru oko i skrzydełko, które kolejno przyklejamy na biały wacik. Z zielonego papieru 

wycinamy trawę, a z czerwonego dziób o przyklejamy na karton. Ostatni etap to słomka, którą 

trochę skracamy i przyklejamy za pomocą plasteliny lub kleju kartonu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wiosenne kwiaty z herbaty 

 

Co będzie potrzebne: 

 

• kolorowy papier 

• patyczki na szaszłyki 

• nożyczki, klej, taśma klejąca, ołówek 

• okrągłe woreczki herbaty 

• szablon płatka i środka 

 Sposób wykonania: 

 Na początek wybieramy kolory i wzory papierów, warto poświęcić temu chwile mając do 

dyspozycji materiały o różnych wzorach i sprawdzić czy naszym zdaniem do siebie pasują. Następnie 

odrysowujemy i wycinamy wzór kwiatka – płatki i okrągły środek. Szablon to oczywiście propozycja, 

możemy sami stworzyć różne wzory, wtedy bukiety będą różnorodne. Środek naszego kwiatka 

strzępimy, wycinając po okręgu drobne paseczki do drugiej linii koła. Mniejsze koło ma średnicę 5,5 

cm, jeśli użyjecie szablonu ponownie trzeba je sobie dorysować lub wyciąć „na oko” J Postrzępiony 

środek naginamy w stronę zewnętrzną. Następnie układamy naszą kompozycję na kartkę, która będzie 

stanowić tło. Wszystkie elementy kleimy, patyczek dodatkowo wzmacniamy taśmą, można również 

łodygę ozdobić dodatkowo lub dokleić listki. Na środek kwiatka naklejamy woreczek herbaty i gotowe! 

Możemy również zrezygnować z naklejania kwiatka na kartkę i nasze prace „wstawić” do dzbanka- 

będą prezentować się równie dobrze! 

 

P.s. Jeśli posiadacie earl gray lub owocowe herbaty to kwiatki pachną :) 


