
Wiosenny bukiet dla Mamy 

Potrzebne będą: 

 kolorowa bibuła 

 kolorowy papier 

 wstążka 

 nożyczki 

 klej 

Wykonanie: 

Z kolorowego papieru wycinamy kształt przypominający bukiet kwiatów oraz kilkanaście 

płatków kwiatów. Z bibuły formujemy kulki i doklejamy je do kwiatków. Całość owijamy 

bibułą i przewiązujemy wstążką. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dorysuj połowę - biedronka 
Odwzorowywanie symetrycznego wzoru, kratka po kratce. 

Ćwiczenie percepcji wzrokowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tulipany z ziemniaka 

Materiały i przybory: 

 kartka, 

 ziemniak, 

 nożyk, 

 farby, pędzel, podkładka. 

1. Ziemniaka przecinamy na pół- na obu częściach przy pomocy nożyka wycinamy kształt 

główki tulipana. 

 

2. Ziemniakowa pieczątka w dłoń i do dzieła! Pieczętowanie to prawdziwa frajda:) 

 

 

 

3. Domalowujemy zielone łodygi i liście…. i gotowe 



 

 

4. Wiosenny obrazek z tulipanami w całej okazałości! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOCIAN Z PAPIEROWYCH TALERZYKÓW  

 

Potrzebne będą: 

 papierowy talerzyk, 

  nożyczki,  

 ołówek, 

  dwie małe i jedna duża plastikowa łyżeczka, 

  kreatywne oczy, 

  czerwony marker,  

 klej na gorąco, 

  kawałek czerwonej pianki. 

Najpierw według wzoru na zdjęciu należy wyciąć elementy z papierowego talerzyka, 

następnie pomalować końcówki skrzydeł na czarno. Małym łyżeczkom przycinamy okrągłe 

zakończenia i malujemy czerwonym markerem. Do główki dużej łyżki przyklejamy oczy i 

wycięty z pianki dziób. Na koniec sklejamy wszystkie elementy i bocian jest gotowy do 

poszybowania w górę. 

 

 



 

 

 

 

 



Niespodziankowe kwiatki dla bliskich 

Chcesz najbliższym powiedzieć coś miłego w niecodzienny sposób. To ta karta pracy jest 

dla Ciebie. Potrzebne nam będą kółeczka papierowe obojętnie jakiej średnicy, nożyczki, 

długopis oraz miska z mała ilością wody. Kółka składamy na pół, następnie jeszcze raz 

na pół i jeszcze raz, tak aby po rozłożeniu było ono podzielone na 8 części. Następnie              

na powstałym trójkącie rysujemy półkole tak, aby powstał nam kształt przypominający 

płatek kwiatka- musimy to obciąć. Następnie rozkładamy powstały nam kwiatek i 

piszemy na nim coś miłego. Gdy już mamy gotowy każdy płatek, składamy po kolei do 

środka tak, aby zakryć naszą tajemniczą wiadomość.. Do miseczki nalewamy troszkę 

wody i delikatnie wkładamy nasz kwiatek. Teraz już tylko czekamy,  jak powolutku 

rozłoży swoje płatki, ukazując nam wiadomość. 

 

 

 

 



ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI 

Do przygotowania zakładki potrzebne będą: 

- kolorowy papier, 

- nożyczki, klej,  pisaki, 

Kolorową kartkę zginamy wzdłuż na połowę (będzie nam potrzebna tylko jedna część). 

Wybieramy kształt, np. kotka. Wycinamy uszy i rysujemy buźkę, poprawiamy kontury 

pisakiem.  

Wycinamy łapki i przyklejamy ich górną część, mniej więcej w połowie kartki. 

Na drugiej stronie zakładki możemy np. nakleić coś, co chcielibyśmy zapamiętać (tabliczka 

mnożenia itp.) 

 

 



 

 

 

Kolorowy wiatraczek 

Potrzebne nam będą ; 8 kolorowych pasków 1cm/25cm, dwa kółka o średnicy 3 cm, 

wykałaczka do szaszłyków, klej, klej na gorąco lub taśma samoprzylepna. 

 

1.Wykonanie 

-na środku kółek robimy malutką dziurę, 

-do pierwszego kółka przyklejamy paski, tak jak pokazane jest to na zdjęciu, 

-do drugiego kołka przyklejam drugi koniec pasków według instrukcji na zdjęciu, 

-następnie przez oba kółka przekładamy wykałaczkę, 

-jeden szczyt wykałaczki mocujemy na stałe z kółkiem za pomocą taśmy samoprzylepnej 

lub kleju na gorąco, 

-czas na zabawę, drugi koniec wykałaczki bardzo szybko obracamy w rączkach, tak aby 

powstały nam kolorowe figury. 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

Zakładka do książki z papieru – zwierzątko 
Rzeczy, których potrzebujesz: 

* kartka papieru, 

* ołówek/długopis, 

* tekturka, 

* kredki / flamastry, 

* nożyczki, 

* klej.  

Sposób wykonania: 



 Na kartce papieru narysuj lub odbij wybrane zwierzątko  w takiej pozie, jakby 

siedziało na drzewie, obejmując je łapkami. Następnie wytnij to zwierzątko.  

 

 Odrysuj teraz to zwierzątko na tekturce.  

 

 
 

 Odrysuj też drugi raz to samo zwierzątko. Tył nie musi być identyczny, może być 

lekko ucięty. Ważne, żeby z przodu wszystko się zgadzało. 

 Po odrysowaniu kształtu zwierzątka dorysuj na nim całą resztę szczegółów – oczy, 

nos, uszy, łapki i całą resztę.  

 
 



 Pokoloruj swoje zwierzątko i wytnij oba elementy.  

 

 Nałóż klej na niekompletny element i sklej oba razem (całe zwierzątko na wierzchu). 

 

 Poczekaj, aż klej całkowicie wyschnie. Po tym czasie zakładka gotowa.  

 

 Załóż zakładkę na kartki książki. Wygląda jakby zwierzątko się mocno jej trzymało. Super 

słodkie!  

 

Szablon 



 

 

 



 

Wiosenne kurki 

 

 

 

Co będzie potrzebne: 

• płatki kosmetyczne, 

• żółta i czerwona kartka, 

• czarny cienkopis, 

• klej, 

• nożyczki. 

Sposób wykonanie: 
 

 Płatki kosmetyczne tniemy na połowę, na każdej malując czarną kropkę - 

oczko kurki. Przyklejamy na kartkę w różnych miejscach. Z żółtej kartki 

wycinamy dziobki, a z czerwonej czubki. Czarnym cienkopisem dorysowujemy 

nóżki i rozsypane ziarenka. 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1349-wiosenne-kurki


 

Łącznie kropek 
Zabawy typu „połącz kropki” ćwiczą motorykę ręki, skupienie uwagi i 

dokładność :) 



Ozdoby Wielkanocne 

 
 

Potrzebne nam będą, nożyczki, kolorowy papier, klej, rolka od papieru toaletowego. 

1.Stojak na jajko wielkanocne 

-Rolkę od papieru toaletowego przecinamy na pół i obklejamy ją kolorowym papierem. 

-Z tego samego koloru wycinamy dwa kółka jedno o średnicy 8 cm, drugie o średnicy 4 cm. 

-Mniejsze kółko przecinamy na pół i dorysowujemy na nim pazurki. 

-Z innego koloru papieru wycinamy dwa uszka oraz nosek na których można korektorem 

zrobić malutkie kółeczka. 

-Z białego papieru wycinany dwa prostokąty na zęby. 

-Z szarego papieru tniemy cieniutkie paseczki na wąsy. 

-Wszystkie elementy sklejamy ze sobą tak jak pokazują poniższe zdjęcia. 

-Na koniec do rolki od papieru wkładamy kolorową pisankę. 

 

 
 



 

 

 

 
2. Zajączek wielkanocny 

-Z szablonu poniżej odrysowujemy elementy na kolorowych kartkach- wszystko wycinamy. 



 

-Sklejamy wycięte elementy. 

-Do zajączka można przykleić wykałaczkę do szaszłyków i włożyć ją na doniczki jako ozdobę 

wielkanocną. 

 

 

 
 



PTASZKI Z DREWNIANYCH 

KLAMEREK 

 

Co będzie potrzebne:  

• drewniane klamerki, 

• kolorowe piórka, 

• kreatywne oczy, 

• pomarańczowa pianka, 

• nożyczki, 

• klej, 

• farba lub pisaki, 

• pędzle. 

Sposób wykonania:  

Klamerki należy pomalować farbkami albo pisakami. Po wyschnięciu 

przykleiliśmy do nich oczy, dzioby wycięte z pomarańczowej pianki i piórka. 

Jeżeli chcecie przypinać ptaszki do gałązek, to należy pamiętać o tym, aby 

elementy głowy przykleić do odpowiedniej strony spinacza, dokładnie widać to 

na zdjęciach. Jak widzicie sami pomysł jest bardzo łatwy w wykonaniu i 

niezwykle uroczy. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KOSZYK 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

- blok kolorowy, 

- blok biały, 

- ołówek, klej, nożyczki, linijka. 

1. Rysujemy na kartce szablon naszego koszyka np. 

 

2. Następnie wycinamy z brązowej kartki 3 paski o szerokości 2cm. Potem przyklejamy je na 

brzegach kartki, środka nie  przyklejamy, ponieważ będziemy wyplatać nasz koszyk. 



 

3. Wycinamy paski o szerokości 1cm o różnych odcieniach brązowego i zaczynamy wyplatać 

na przemian. U góry  i na dole delikatnie przyklejamy klejem. 

 

 

 

4. Na dole przyklejamy paski do kartki i obcinamy to, co wystaje za kartkę. 



5. Wycinamy kształt naszego koszyka. 

 

 

6. Górę koszyka zaginamy. 

 

7.Wycinamy teraz małe prostokąty i trapezy. 

 

8. Składamy je w następujący sposób. 



 

9. Z prostokątów wyklejamy środek koszyka, a z trapezów wyklejamy jego rączkę. 

Możemy też poprawić kształt naszego koszyka i podkleić jeszcze klejem. 

 

 

 

10.Teraz możemy z kolorowego papieru wyciąć jajka.  

       Przeciąć je na pól i włożyć do koszyka. 

11. Nasz koszyk wygląda tak. Możecie jeszcze coś dodać. 



 

 

 

 

Wiosna wyklejanka 

 
Sposób wykonania: 
 

Wyklejanki możecie wyklejać na różne sposoby. 

• Proponuję plasteliną lub ciastoliną. Dziecko wykleja 

wtedy białe dziurki odpowiednimi kolorami plasteliny. 

Tworzenie kulek i przyklejanie ich w odpowiednich 

miejscach to fajna zabawa, a jednocześnie nauka kolorów, 

precyzji i świetny trening motoryki małej. 

• Do zabawy wyklejankami można wykorzystać 

również bibułę lub kolorowe papiery. 



• Pokolorować je farbami lub odciskać paluszki w 

odpowiednich kolorach. 

• Można posypać je kolorowymi brokatami. 
 

Sami zdecydujcie jak będziecie się nimi bawić:) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanka. 

Materiały potrzebne do wykonania ozdoby: 

- wydmuszka, 

- drewniany patyk, 

- po łyżce np. kaszy gryczanej, kaszy jęczmiennej, ziaren kukurydzy, pestek dyni, ziaren   

  słonecznika, zmielonej słodkiej papryki, cynamonu, suszonych ziół, ryżu; 

- miseczka, 

- plastelina, 

- klej; 

- farby. 

 

 

Sposób wykonania. 

 

1. Wydmuszkę nadziej na patyk i umocuj plasteliną. Możesz też przykleić skorupkę do patyka    

    mocnym klejem. 

2. Zaplanuj, jakich materiałów użyjesz do ozdobienia swojej pracy. Aby uzyskać określony   

    wzór,  najpierw namaluj do ostrożnie flamastrem na skorupce. 

    Jeśli chcesz ozdobić wydmuszkę tylko kaszą lub ryżem , nasyp wybrany produkt do    

    miseczki i obtocz w nim posmarowaną klejem skorupkę. 

3. Rozprowadź pędzelkiem klej na fragmencie wydmuszki, który zamierzasz ozdobić. Nałóż  

    na posmarowaną warstwę wybrane ziarna lub kasz. W ten sposób udekoruj całą skorupkę. 

4. Wykonaną pisankę możesz pomalować farbami.  


