
06.05.2020 Nauka zdalna - zajęcia plastyczne.  

Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice! 

Zapraszamy Was dzisiaj na zabawy plastyczne! 

 

1. Malowanie rękami 

… czyli największa frajda dla najmniejszych dzieci. 

Czego potrzebujesz? 

• 1 szklanka krochmalu, 
• 1 szklanka płatków mydlanych (mydła startego na tarce), 
• 1 szklanka zimnej wody, 
• ½ szklanki pudru dla niemowląt, 
• 2 i ½ litra wrzątku, 
• barwniki spożywcze lub pigmenty. 

Rozpuść krochmal w zimnej wodzie. Powoli mieszając, dolewaj wrzątek. Dodaj płatki 
mydlane, puder dla niemowląt i barwniki spożywcze. Zostaw do wystygnięcia. Następnie 
ubierz dziecko w fartuch bądź strój malarski, wyłóż podłogę gazetami i… niech się dzieje. 

2. Kolorowe odbitki 

… czyli obrazki powstające z odciśniętej farby. 

Czego potrzebujesz? 

• papier, 
• pędzelki, 
• kolorowe farby. 

Zagnij z dziećmi kartki na pół. Rozłóżcie je ponownie i na jednej połówce kartki zróbcie kilka 
kolorowych plam. Następnie złóżcie kartki, odciskając wzór na drugiej stronie. I co powstało? 
Możecie zgadywać. 

3. Domowa ciastolina 

… czyli masa solna, z której można lepić masę rzeczy. 

Czego potrzebujesz? 

• 1 szklanka mąki, 
• 1 szklanka wody, 
• ½ szklanki soli kuchennej, 



• 1 łyżka proszku do pieczenia, 
• 1 łyżka oliwy lub oleju, 
• barwniki spożywcze. 

Wymieszaj mąkę połączoną z wodą, solą i proszkiem do pieczenia. Masę podgrzewaj na 
małym ogniu, aż zgęstnieje. Następnie odstaw, poczekaj aż ostygnie i do wystudzonej dodaj 
oliwę. Wyrób dokładnie ciasto na stolnicy. Całość podziel na sześć kawałków i każdy zabarw 
barwnikiem spożywczym na inny kolor, wciąż zagniatając ciasto, do uzyskania jednolitej 
barwy. 

4. Zabawa z gliną 

… czyli świetne ćwiczenie dla rączek. 

Czego potrzebujesz? 

• glina (dostępna w sklepach z materiałami plastycznymi), 
• mocny, wiązany worek na śmieci, 
• podkładki do pracy o wielkości 30×30 cm (mogą to być zwijane, sylikonowe stolnice, 

plastikowe deski do krojenia bądź plastikowe obrusy). 

Ponieważ glina brudzi, znacznie łatwiej bawić się nią np. na dworze (gdy zrobi się cieplej, 
będzie to zabawa w sam raz na zewnątrz). Równie dobrze można jednak lepić z gliny 
w domu, ale wtedy przyda się zabezpieczyć mieszkanie przed ewentualnym zabrudzeniem. 
Glinę możesz przechowywać zawiniętą w stary, lekko wilgotny ręcznik, w worku na śmieci – 
wówczas będzie można używać jej wielokrotnie. Taki worek należy dobrze związać, by glina 
nie wyschła. Prace dzieci można zachować, susząc je w przewiewnym miejscu przez kilka dni. 

5. Mieszanie kolorów 

… czyli nauka o barwach i świetna zabawa. 

Czego potrzebujesz? 

• wiele szklanych słoiczków, 
• czerwony, żółty, niebieski pigment, 
• zakraplacze. 

Wypełnij (razem z dzieckiem) szklane słoiczki do połowy wodą. Dodaj trochę czerwonego, 
niebieskiego i żółtego pigmentu do 3 pojemniczków. Zadaniem dzieci jest nabieranie z nich 
wody zakraplaczem i przenoszenie kolorowych kropelek wody do pozostałych słoiczków – 
a przy okazji, tworzenie nowych barw. 

6. Malowanie kolorową pianą zabawa plastyczna 

Potrzebne będą: 

• kubeczki,  



• woda,  

• słomki, 

• płyn do naczyń, 

• farbki lub barwniki, 

• brystol. 

Do szklanek z wodą nalewamy odrobinę płynu do mycia naczyń oraz farby lub barwnika.  
Płyn dokładnie i energicznie  mieszamy i gotowe ,,barwne mieszanki” ustawiamy w kilku 
miejscach na białym brystolu. 
Dziecko zaczyna dmuchać przez słomkę aż wytworzy się barwna piana, która po woli będzie 
wychodzić z kubeczka.  
Najlepiej zabawę przeprowadzić na trawie lub na piasku, aby uniknąć zabrudzeń wokół. 
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