
Zabawy plastyczne dla całej rodziny  

„Kolorowe paluszki” 

‒ przygotuj farby plakatowe, arkusz papieru i kubeczek z wodą. 

 Poproś dziecko, aby namalowało obraz (np. wiosenne kwiaty, 
zwierzęta w zoo, swoje zabawki) bez pomocy pędzla – maczając 
palce w farbie i stemplując nimi kartkę. 

 „Wiosenne kwiaty” 

‒ przygotuj kilka rurek do napojów, kolorowy papier lub bibułę, 
nożyczki i klej. Przygotuj paski kolorowego papieru wielkości 
około 20 cm x 10 cm.  

Poproś dziecko, aby ponacinało paski – nacięcia powinny być dość 
głębokie i ułożone jedno obok drugiego – będą płatkami. Tak 
przygotowane paski owijajcie wokół rurki i sklejajcie. W ten 
sposób możecie stworzyć bukiet wiosennych kwiatów. 

„Łowimy rybki” 

– przygotuj kilka rolek po papierze toaletowym, farby, pędzelek, 
kubeczek z wodą, kolorowy papier, nożyczki, metalowe spinacze 
do papieru, magnez, sznurek i patyk (np. długą drewnianą łyżkę).  

Poproś dziecko, aby pomalowało farbami rolki i zrobiło z nich 
kolorowe rybki. Może dokleić płetwy i ogony z kolorowego 
papieru. Do każdej rolki przyczep metalowy spinacz do papieru. 
Przygotujcie wędkę – zawiążcie jeden koniec sznurka na patyku, a 
do drugiego końca sznurka przyczepcie magnes. Zachęć dziecko 
do zabawy w łowienie rybek. W trudniejszym wariancie – dla 
dzieci, które znają litery – możesz na każdej rybce napisać literę, a 
gdy dziecko ją złowi, ma podać nazwę przedmiotu zaczynającą się 
daną głoską. 

 

 



 „Tajemnicze stwory” 

‒ przygotuj niepotrzebne opakowania po dowolnych produktach, 
np. pudełka, kubeczki, tacki.  

Zachęć dziecko do zbudowania z nich stworków – łączenia, 
oklejania papierem kolorowym, paskami pociętych gazet. Można 
wykorzystać samodzielnie przygotowany klej z mąki (przepis 
poniżej). Po wyschnięciu pracy poproś dziecko o jej pomalowanie 
farbami. 

Przepis na klej z mąki: 

Do garnka wlewamy pół szklanki zimnej wody, dodajemy jedną 
czubatą łyżkę mąki ziemniaczanej, jedną czubatą łyżkę mąki 
pszennej i łyżeczkę soli. Całość mieszamy, aby nie było grudek, a 
następnie dolewamy szklankę wrzątku, cały czas mieszając. Po 
ostudzeniu klej jest gotowy. 

 


