
Środa 29.04.2020r. 

Kwiaty w barwach narodowych 

 

Kwiaty w barwach narodowych możemy wykonać zarówno z okazji Dnia Flagi (2.05), 

jak i Rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

 

  

Materiały: 

 

 tektura falista w kolorze białym i czerwonym 

 cienki drucik np. florystyczny 

 4 zielone druciki kreatywne 

 patyczek np. do szaszłyków 

 klej winiliczny lub inny w płynie do papieru 

 

Sposób wykonania: 

 

1.      Patyczek owijamy dwoma zielonymi drucikami kreatywnymi. 

 

Fajny efekt otrzymujemy stosując druciki z dłuższym i krótszymi włoskami. 

 

2.     Tniemy tekturę falistą po rowkach na cieniutkie paseczki (po 20 z każdego koloru). 

 

3.     Każdy paseczek przecinamy na połowę – razem otrzymamy 40 sztuk. 

 

4.     Następnie zamaczamy końcówki wszystkich paseczków w płynnym kleju do papieru np. winilicznym i 

owijamy kawałkiem papieru na patyczku, a dopiero na koniec owijamy “płatki” drucikiem florystycznym. 

Tektura pod wpływem kleju mięknie i świetnie trzyma się wszystko razem. Dodatkowo drucik daje pewność, 

że kwiat się nam nie rozsypie. 

 

5.     Na koniec jednym z drucików  owijamy miejsce łączenia, a drugi wyginamy w formie listków. 

Rozchylamy paseczki, by główka kwiatka była pełniejsza i nasz kwiat w barwach narodowych gotowy. 

 



  

Pomysł zaczerpnięty z: 

 https://www.szkolneinspiracje.pl/kwiatki-w-wazoniku-dla-mamy/ 

 

  

Zabawa dla całej rodziny „Zaginiony skarb” 

 

Dzieci najbardziej lubią się bawić w piratów, którzy szukają skarbu. Wspólnie rysujemy mapę mieszkania. W 
jednym miejscu rodzice chowają skarb i oznaczają na mapie. Dzieci przebierają się za piratów, płyną na 
łóżkach, czyli okrętach i podążają do wyznaczonego celu. Nasze pociechy uwielbiają gdy chowamy jakieś 
małe upominki, ale zabawa jest świetna nawet, gdy są to dobrze im znane rzeczy. Dodatkowy plus jest taki, 
że nie ma dużego bałaganu ;) 
 

  

Mały architekt 

 

Kreatywne zabawy dla dzieci obejmują także takie pomysły. Możecie wydrukować kilka obrazków wspólnie 
z komputera z np. Pałacem Kultury, Wieżą Eiffla itp.. lub na nie patrzeć w komputerze, rozłożyć makaron 

spaghetti (surowy), pianki takie do jedzenia albo plastelinę i próbować budować te konstrukcje razem 
(łącząc kawałki makaronu z piankami). Pianki- jeśli dziecko może je jeść, bo dzieci lubią podjadać w czasie tej 

zabawy, a jeśli nie uznajecie zabawy jedzeniem, to zamiast makaronu mogą być patyczki do uszu albo 
zwykłe patyki. 

 

Powodzenia Mali Architekci  
 

Pomysł zaczerpniety z: https://www.superstyler.pl/dziecko/zabawy-dla-dzieci-w-domu/ 

 

https://www.szkolneinspiracje.pl/kwiatki-w-wazoniku-dla-mamy/
https://www.szkolneinspiracje.pl/kwiatki-w-wazoniku-dla-mamy/
https://www.superstyler.pl/dziecko/zabawy-dla-dzieci-w-domu/
https://www.superstyler.pl/dziecko/zabawy-dla-dzieci-w-domu/


 Witam Was, zapraszam do zabawy z  

ruchomymi obrazami.  

Stworzenia mini animacji na papierze. W zeszycie, na rogach brulionu albo luźnych kartkach spiętych 

klamrą. 

Zanim powstał film, ludzie zadziwiali się tak zwanymi ruchomymi obrazami.  

Wyobraźcie sobie rysunek, zdjęcie z biegnącym psem. A teraz cała serię. To jak wstaje, przygotowuje do 

biegu, startuje, dobiega do dziecka i zabiera mu ciastko. Jeden obrazek - jeden ruch. 

 

Zoetrop-obracający się bęben z obrazkami w środku. "Historia obrazów dla dzieci", D. Hockney & M. Gayford 



Nasze oko postrzega jako jeden ruchomy obraz, całe ich serie zmieniające się po 16-24 na sekundę. 

To złudzenie optyczne, nie ma "ruchomych obrazów". Są tylko ciągi, serie nie ruszających się obrazków. 

Powyżej wkleiłam zdjęcie ilustracji przedstawiającej maszynę, z przyczepionymi wewnątrz obrazkami. Gdy 

wprawiono ją w ruch, osoby zaglądające do tego bębna, miały wrażenie, że biegnie tam pies.  

Pączątki kina, eksperymenty z fotografią były niegdyś odbierane jako sztuczki iluzjonisty, magiczne czary 

mary.  

A teraz czary mary, Wasza kolej wyczarować sztukę. Sztukę dziecka. Zróbcie własny flipbook, kineograf. 

Książeczkę z obrazkami, które "porusząją się" przy szybkim kartkowaniu. 

 

Zobaczcie na tym filmie jak sprytnie można wykonać "ożywiony rysunek". 

 

Można zacząć od końca. Narysować np. balonik, który odleciał w górę kartki. Teraz trzeba narysować cał 

serię baloników zlatujących w dół. Jedna kartka - jedna pozycja.  

Można rysować przez kalkę kopiującą ołówkiem. Najpier narysować coś na kalce, a potem przesuwać ją i 

tak przerysowywać obrazek na kolejnych stronach. 

 

https://youtu.be/Un-BdBSOGKY


 

Film  https://youtu.be/Un-BdBSOGKY 

 

 

 

Zapakujemy balony się w masę papierową. 

 

Tą prostą techniką można zrobić piniatę na urodzinowe przyjęcie oraz dekorację stołu - balon z koszem na 

słodycze. Może być później ozdobą pokoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Un-BdBSOGKY
https://www.pinterest.cl/pin/852165560729392329/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&amp_client_id=amp-gtaEfeWvc1NOqHd7fURBOg&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F484348134927181648%2F&install_id=50d02260dc694a61ad6f99bfdb2141a0&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F852165560729392329%2F&_branch_match_id=781759446345415276


Pinterest.com.pl 

 

 

 

 

Pinterest.cl 

 

 

Na skorupę piniaty lub balonowej dekoracji potrzebne będą: 

duży balon, ale niezbyt mocno napompowany 

na piniatę,  

średni balon na dekorację - latający balon 

klej z mąki i wody (1 szklanka mąki na 1 szkl. zimnej wody) 

2 miski i mieszadło, 

paski gazet (5 cm szerokie) lub ręczniki papierowe. 

https://pl.pinterest.com/pin/692076667711615538/


Ozdabianie: 

bibuła, krepa pocięta w 5 cm kawałki w 3 kolorach na piniatę, 

sznurek i słodycze; 

 

Farby plakatowe, tempera w 3 podobnych kolorach na latający balon, 

tasiemki, 

papierowy kubek lub osłonka do babeczek z ozdobnego kartonu, 

papierowe słomki. 

 

 

Wykonanie skorupy - baza.  

Balon można lekko nasmarować olejem. Potem włożyć go do miski, nie będzie się przechylał. W drugiej 

misce rozrobić klej. Musi mieć konsystencję ciasta naleśnikowego. Przygotować papier i maczając w kleju 

nałożyć na balon pasek po pasku. I tak 3 warstwy. Muszą się krzyżować, zachodzić na siebie pod kątem. 

I gotowe.  

Teraz trzeba cierpliwie poczekać 1 dzień żeby wszystko wyschło.  

Suchą skorupę opiekun, osoba dorosła musi naciąć nożycami. Trzeba zrobić to przy wiązaniu. Wyjąć balon. 

I ozdobić, naklejać bibułkowe wstęgi nacięte tak, by powstały paski trawy. 

Zobaczcie na tym filmie jak wykonać piniatę. 

A tu film do wykonania "balona powietrznego". 

 

 

 

Pinterest.co.kr 

 

https://youtu.be/78Wn81TKcC4
https://youtu.be/TvZRnj7JiA0
https://www.google.com/search?q=balonu+mache&client=ms-android-hmd-rev2&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3u-_t_P3oAhUrBhAIHZ_yAeEQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=412&bih=695&dpr=2.63#imgrc=AAUpnORoz5cDZM


Z papieru mache można wykonać lalki. Tą techniką wykonywane są kukiełki teatralne. To również popularna 

dziedzina hobbystyczna. 

Lalka artystyczna formowana z masy papierowej może mieć rozmaite kształty. Nie przewidywalne. Jak 

postać dziewczynki z zajęczymi uszami. Długie nogi kobiety aż "po szyję", nieproporcjonalne ręce. 

"Plastyczną" twarz, która wyraża rozmaite emocje. 

 

fot. autorstwa  M. Paszkowski 

Prace M. Truchta-Nowickiej, gory-świętokrzyskie.eu 

 

     Jeśli czujecie się już zbyt zmęczeni albo nie macie ochoty na plastyczne wyzwania. Poruszajcie się do 

muzyki z balonami. Najlepiej z całą rodziną. Najpierw dla żartu pospuszczajcie powietrze z 

nadmuchiwanych balonów. Potem nadmuchajcie je do oporu, zawiążcie i potrzyjcie własne włosy lub 

włochatą poduszkę, koc. Naelektryzowane polecą odbite pod sam sufit. 

Teraz trochę rozciągania, podskoki do góry i zbijanie balonów. 

 
Linki: 

fot.Pinterest.com.pl 

https://pl.pinterest.com/pin/692076667711615538/ 

ozdobą pokoju 

https://www.pinterest.cl/pin/852165560729392329/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&%24android_deep

link_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&amp_client_id=amp-

gtaEfeWvc1NOqHd7fURBOg&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F4843481349

27181648%2F&install_id=50d02260dc694a61ad6f99bfdb2141a0&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F8521655607293

92329%2F&_branch_match_id=781759446345415276 

Pinterest.co.kr 

https://www.google.com/search?q=balonu+mache&client=ms-android-hmd-rev2&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3u-

_t_P3oAhUrBhAIHZ_yAeEQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=412&bih=695&dpr=2.63#imgrc=AAUpnORoz5cDZM 

filmie jak wykonać piniatę 

https://youtu.be/78Wn81TKcC4 

"balona powietrznego" 

https://youtu.be/TvZRnj7JiA0 

 

 

Udanej zabawy! Pozdrawiam, p. Ewa 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/343962490263990100/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F343962490263990100&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F343962490263990100&amp_client_id=thyGL1g62UJMVYCEczrA3Pk-HaVKzeBDCLiCKy6u_FiQ31ivA78Fo5sfaSxSEap-&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F343962490263990100%2F&install_id=581a9e7531454ce5b66fac582709f490&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F343962490263990100%2F%23details&_branch_match_id=781759446345415276#details
https://pl.pinterest.com/pin/692076667711615538/
https://www.pinterest.cl/pin/852165560729392329/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&amp_client_id=amp-gtaEfeWvc1NOqHd7fURBOg&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F484348134927181648%2F&install_id=50d02260dc694a61ad6f99bfdb2141a0&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F852165560729392329%2F&_branch_match_id=781759446345415276
https://www.pinterest.cl/pin/852165560729392329/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&amp_client_id=amp-gtaEfeWvc1NOqHd7fURBOg&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F484348134927181648%2F&install_id=50d02260dc694a61ad6f99bfdb2141a0&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F852165560729392329%2F&_branch_match_id=781759446345415276
https://www.pinterest.cl/pin/852165560729392329/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&amp_client_id=amp-gtaEfeWvc1NOqHd7fURBOg&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F484348134927181648%2F&install_id=50d02260dc694a61ad6f99bfdb2141a0&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F852165560729392329%2F&_branch_match_id=781759446345415276
https://www.pinterest.cl/pin/852165560729392329/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&amp_client_id=amp-gtaEfeWvc1NOqHd7fURBOg&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F484348134927181648%2F&install_id=50d02260dc694a61ad6f99bfdb2141a0&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F852165560729392329%2F&_branch_match_id=781759446345415276
https://www.pinterest.cl/pin/852165560729392329/?%24ios_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&%24android_deeplink_path=pinterest%3A%2F%2Fpin%2F852165560729392329&amp_client_id=amp-gtaEfeWvc1NOqHd7fURBOg&utm_source=168&utm_medium=2160&current_page_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F484348134927181648%2F&install_id=50d02260dc694a61ad6f99bfdb2141a0&%24fallback_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F852165560729392329%2F&_branch_match_id=781759446345415276
https://www.google.com/search?q=balonu+mache&client=ms-android-hmd-rev2&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3u-_t_P3oAhUrBhAIHZ_yAeEQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=412&bih=695&dpr=2.63#imgrc=AAUpnORoz5cDZM
https://www.google.com/search?q=balonu+mache&client=ms-android-hmd-rev2&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3u-_t_P3oAhUrBhAIHZ_yAeEQ_AUoAXoECAsQAQ&biw=412&bih=695&dpr=2.63#imgrc=AAUpnORoz5cDZM
https://youtu.be/78Wn81TKcC4
https://youtu.be/TvZRnj7JiA0

