
Bawmy się zabawy plastyczne! – Świetlica szkolna 

Zapraszamy do skorzystania z propozycji ciekawych zabaw plastycznych.  

Zwierzątka z plasteliny- manualne prace plastyczne 

Jeśli szukacie inspiracji do zabawy z plasteliną, to z pewności tu znajdziecie 

odrobinę prostych pomysłów, które zainspirują was do własnej twórczości. Bo 

czasem najtrudniej zacząć, a później pomysły same napływają do głowy. 

 
 

Rybki z makaronu 

 
 Do dzisiejszej zabawy potrzebujemy: makaron (duże muszle), farby, pędzle 

oraz klamerki. Miłej zabawy. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/zabawy-z-klamerkami/


Pacynki ze skarpet 

 
Zróbcie pacynki, a później odegrajcie nimi wspaniałe przedstawienie – do 

dzieła! 

Jak zrobić pacynkę ze skarpety? 

Będziesz potrzebować: 

 co najmniej 2 skarpety w jasnym kolorze, 

 guziki, 

 igłę, 

 nitkę, 

 różne kolory włóczki, 

 nożyczki, 

 klej, 

 kawałki materiałów - najlepiej kolorowych, 

 flamastry, 

 naklejki, 

 papier kolorowy samoprzylepny. 

Wykonanie: 

Najlepiej, żeby dziecko samo wybrało swoją skarpetę, z której zrobi pacynkę. 

Następnie wymyślacie wspólnie, w jakie dwie postacie przemienią się skarpetki. 

Przykładowo może to być pies i kot czy też inne dowolne postacie, które potem 

będą odgrywać wymyślone przez Was scenki. Wspólnie przygotujcie swoje 

pacynki, potem możecie bawić się razem w teatrzyk.    

 

I gotowe pacynka ze skarpety czeka na odegranie swojej życiowej roli!:) 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/10/jak-studio-wyobrazni-cartoon-network-inspiruje-do-zabawy/


Frotaż liści 

Jeśli nie znasz jeszcze techniki frotażu, to warto się zapoznać z tym wpisem. To 

prosty i efektowny sposób na tworzenie rozmaitych faktur za pomocą węgla, 

ołówka lub pasteli. 

 

 
  Frotaż to bardzo prosta, szybka i efektowna technika plastyczna.  Jest to bardzo 

przyjemna twórczość.  Do zabawy potrzebujecie różne kształty liści, kartki, 

kredę, suche pastele lub węgiel. 

     Pod kartkę kładziemy liść, a następnie pocierając kartkę położonym na 

płasko węglem lub kredą odciskamy fakturę liścia. Mieszając różne kolory 

można uzyskać ciekawe efekty.  

    Oprócz faktury liści można poszukać wokół innych ciekawych przedmiotów 

do odrysowywania i pobawić się w odgadywanie, skąd pochodzi odrysowana 

faktura. 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/frotaz-lisci/


Foliowy witraż na oknie 

 

 

Sądzisz, że malowanie na oknie jest kłopotliwe, drogie, wymaga specjalnych 

farb, czy wiąże się z bałaganem? Nic bardziej mylnego, jak poznasz nasz patent 

na foliowy witraż, z pewnością stworzycie podobny w domu. 

   Folią streczową oklejamy  szyby od okna balkonowego ciągnąc pasmo foli od 

góry do dołu. Dla wzmocnienia dokoła ramy okna przykleiłam taśmę papierową. 

Całość dokładnie można zobaczyć na filmie z YouTube. 

    Malujemy, odciskamy dłonie, odrysowujemy. Potrzebujesz tylko pędzle, 

dobre farby i odrobinę wyobraźni.  

 Do malowania  witrażu użyj sprawdzonych i niezawodnych farbek 

plakatowych.  

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/foliowy-witraz-i-konkurs-z-bambino/


Barwienie makaronu i tworzenie korali 

Zobacz jak łatwo zabarwić makaron. 

 

 
 

  

Do kilku szklanek wlewamy ciepłą wodę, a następnie wsypujemy barwnik 

spożywczy lub wkładamy do wody kawałek odciętej bibuły szerokości około 3 

cm. Gdy woda się zabarwi wrzucamy na kilka minut makaron, a po zabarwieniu 

wykładamy makaron na szmatkę do wyschnięcia. W ten sam sposób barwimy 

ryż, fasolę i inne ziarna. 

Kolorowy suchy makaron wysypujemy na stół. Poprzez nawlekanie na sznurek 

różnych koralików i zabarwionych makaronów tworzymy naszyjniki, 

bransoletki lub broszki. 

UWAGA! Jeśli nie masz barwnika spożywczego użyj farbki plakatowej. 

Pomaluj makaron farbką plakatową za pomocą pędzelka. 

  

Do naszej biżuterii możemy również użyć plastelinę, brokat, piórka oraz inne 

dekoracyjne elementy. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/02/makaronowa-bizuteria/
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2014/02/P1320310-1024x877.jpg


Kartonowe domki 

 

 
Do wykonania domków potrzebujemy rolki po papierze, butelki, baniaki po 

wodzie 5l, opakowania po jajkach, papier, plastikowe butelki, farby i taśmę 

klejącą lub klej na gorąco. 

Oglądamy zgromadzone materiały i planujemy co z nich możemy wykonać.  

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/kartonowe-domki/


Poobiednie stworki z recyklingu 

 

 

Niezwykle urocza zabawa, każde dziecko może stworzyć swojego własnego i 

wyjątkowego stworka. 

To  małe stadko powstało z pudełek po cateringu (opakowanie po jedzeniu ze 

styropianu). 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/08/poobiednie-stworki/


Konstrukcje mosty - mali architekci 

 

 
Do konstrukcji mostu wykorzystaj: karton, pudełka, sznurki, słomki plastikowe, 

klej, farby, nożyczki. Miłej zabawy. 

ZABAWA SZTUKĄ ORIGAMI 

 
 

 

– zachęcamy do skorzystania z instrukcji sztuki origami- jak wykonać krok po 

kroku np. motyla, tulipana, statek, czapkę lub inne elementy na stronie 

internetowej wpisując np. motyl sztuka origami youtube. 

MIŁEJ ZABAWY  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/kreatywne-warsztaty-w-gdansku-architekci/


 


