
Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci 

 
Zachęcam do skorzystania z  inspirujących filmów instruktażowych, dzięki którym dziecko 

kreatywnie może spędzić czas rozwijając twórczą ekspresję i wyobraźnię.  

Cele: 

• stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dziecka, 

• pobudzanie wyobraźni dziecięcej przez działalność plastyczną. 
 

 Sposób wykonania prac plastycznych przedstawionych w filmach na stronie : 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-

plastyczne/ 

DOSTĘPNE FILMY Z INSTRUKTAŻEM .: 

 Ptaki w Polsce 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

Potrzebne materiały: 

błękitna kartka w formacie A3, 

czerwone prostokąciki z papieru, 

klej, rafia drucik kreatywny, 

waciki kosmetyczne, 

czarne i czerwone kartki, 

biała lub szara kredka. 

 

 W pracowni malarza cz. 1 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

Potrzebne materiały 
blok techniczny A3, 

farby akwarelowe, chusteczki higieniczne, 

papier kolorowy w niebieskich odcieniach lub/i gazety, 

klej, nożyczki, papierowe foremki do babeczek. 

 

 W pracowni malarza cz. 2 - malarstwo abstrakcyjne 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

 Potrzebne materiały:  

przykładowe prace przestawiające abstrakcję,  

kartki z bloku technicznego w formacie A3,  

kolorowe bibuły (gładkie), spryskiwacz do kwiatów, woda, nożyczki.  

 

 Sensoryczne stopy 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

Potrzebne materiały: 

plansza kocham przedszkole. polskie krajobrazy. 

tektura materiały o różnej fakturze, np. groch, kasza, waciki, gąbka, słomki do 

napojów, sztuczne futerko, folia bąbelkowa itp. 

 

 Podwodny świat 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

Potrzebne materiały:  

papierowy talerzyk, farby akwarelowe,  

biała i niebieska krepina, folia bąbelkowa,  

wstążki, tasiemki, klej, nożyczki,  

papierowe wytłoczki po jajkach, blok techniczny w formacie A 4,  

plastikowe ruchome oczy, papier kolorowy,  

drucik kreatywny, papierowe foremki do babeczek,  

perłowe koraliki, plastelina,  
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 Zwierzęta klimatu gorącego 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

 Potrzebne materiały:  

2 arkusze szarego papieru,  

czarny flamaster, nożyczki,  

klej biurowy i introligatorski,  

dwie rolki po papierze toaletowym,  

30 cm sznurka, papier kolorowy, T-shirt.  

 

 Śladami legend– smok 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

Potrzebne materiały: 

2 arkusze kolorowego papieru technicznego formatu A3, 

kolorowe kartki A4,klej, 

kolorowa bibuła nożyczki, 

czarny flamaster. 

 

 Muzyka – osiem pomysłów na wyjątkowe instrumenty plastyczne 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 

Potrzebne materiały 

rolki po papierze, kapsle, zakrętki od słoików,  

tekturki, gumki recepturki,  

opakowania po jajku niespodziance,  

łyżeczki plastikowe,  

opakowania po pudełkach od chusteczek,  

pudełko-tuba po cukrze pudrze,  

sprężynka, ryż, kasza,  

kolorowe tasiemki samoprzylepne,  

kolorowy papier,  

tektura, drewniana łyżka,  

sznurek, koraliki, farby, flamastry.  

 

 W powietrzu – loty małe i duże 
https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/prace-plastyczne/ 
 Potrzebne materiały:  

niebieski karton w formacie A3,  

kolorowy papier techniczny,  

klej, nożyczki,  

zdjęcie dziecka lub innej postaci (np. wycięte z gazety),  

farby akwarelowe, plakatowe lub kredki.  
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Proponuję również skorzystać z poniższych propozycji. 

Dmuchawiec z odbitych paluszków 

Biała farba, małe paluszki i flamaster! Nic więcej nie trzeba, by efekt zachwycał!  

Źródło inspiracji: https://www.craftymorning.com/fingerprint-dandelion-craft-kids-card-idea/ 

 

Kolorowy, papierowy bukiet 

Dzieci z łatwością wykonają nie tylko jeden kwiatek, ale cały bukiet, jeśli będzie on wycięty z 

kolorowego papieru, a za łodygę posłuży nam słomka!  

Źródło inspiracji: https://www.mamawdomu.pl/2012/05/kolorowy-papierowy-bukiet.html 

 

Popcornowe drzewo 

Wiosną w sadach, białe kwiatki pokrywają gałęzie jabłoni. Wygląda to pięknie! A jak zrobić 

podobną pracę plastyczną? Zamiast kwiatków, przyklejcie na kartce popcorn!  

http://krokotak.com/2014/03/popcorns-and-trees-in-blossom/ 

 

 

Zachęcam do wykonywania zaproponowanych prac oraz realizacji własnych pomysłów. 

Pedagog przedszkolny S. Witczuk. 
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