
Witamy i w ostatnim tygodniu kwietnia na zajęcia świetlicowe serdecznie Was zapraszamy 
 
 

Kochani uczniowie! 

Mamy dla Was dzisiaj kilka propozycji na zajęcia twórcze. Znamy doskonale Wasze 

możliwości i wiemy, że potraficie wspaniale malować! Bierzecie udział w licznych 

szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych i zdobywacie nagrody i wyróżnienia. 

Przygotujcie więc farby, pędzle, kredki, ale przede wszystkim uruchomcie wyobraźnię i 

wyczarujcie piękne prace. Możecie wybrać jedną propozycję, albo i więcej. To już zależy 

tylko od Waszych chęci.  

 
 

KOLOROWE KLEKSY 

Do wykonania tej pracy potrzebne Ci będą:  

 farby plakatowe lub farby akwarelowe albo kolorowe tusze,  

 kartka z bloku technicznego,  

 zaostrzony patyk. 

Na mokry pędzel nabierz farbę lub tusz i strząśnij kilka kropli na małą kartkę papieru. 

Unieś kartkę na wysokość ust i lekko rozdmuchaj mokrą farbę, przechylając kartkę na 

boki. Jeśli dmuchanie jest dla Ciebie zbyt rudne użyć suszarki. Teraz przyjrzyj się rozlanej 

plamie i zastanów się czy przypomina ci jakiś znany kształt? Wyobraź sobie, co można 

zmienić przez dorysowanie na przykład oczu, liści, ogona itp. Gdy już domyślisz się co 

kryje twoja plama nabierz trochę farby plakatowej na patyczek i domaluj wszystkie 

potrzebne szczegóły. Gotowe !!!!! 

 



 
Kwiecień- rysunek dowolną techniką. 
 
Narysuj miesiąc kwiecień dowolną techniką. Możesz użyć np. kredek albo farb. Jaka 

pogoda będzie dominować na Twoim rysunku? Możesz sobie przypomnieć jaka była 

pogoda za oknem w miesiącu kwietniu,  albo przypomnieć  sobie nasze świetlicowe 

spotkanie dotyczące przysłów. Tam znajdziesz wiele wskazówek.  

Twoja koleżanka Ania namalowała obrazek kwietnia, który przedstawia przysłowie : 

„Kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata”. Podoba Ci się? Nam podoba 

się bardzo!  

 
 

 
  
 
 
Malowanie palcami 

 

Do wykonania tej pracy potrzebne Ci będą:  

 farby,  

 gąbki, patyczki do uszu, stempelki /może być korek z butelki/, kulka z papieru, 

 miska z wodą, mydło, ręcznik. 

 

Twoim zdaniem jest pomalowanie palcami powierzchni kartki. Najpierw pomaluj całą dłoń. 

Odbij dłonie na kartce. Teraz pomaluj palce różnymi kolorami i zostaw ślady na kartce. 

Użyj stempli, gąbek, patyczków, zobacz jaki ślad zostawiają różne przedmioty. 

 



 

 

 

Po malowaniu dokładnie umyj ręce używając mydła. Samodzielnie wytrzyj ręce ręcznikiem.  

Powodzenia! 

 

 

Wiosenne obrazki 

 

Do wykonania tej pracy potrzebujesz wydrukowanych obrazków, które znajdują się poniżej 

oraz dowolnych materiałów. Twoim zadaniem jest zapełnić puste miejsca na obrazku. 

Możesz to zrobić używając:  

 farb, które nakładasz pędzlem lub palcem 

 plasteliny 

 bibuły, z której robisz malutkie kuleczki 

 kawałków papieru kolorowego 

 materiałów sypkich np. drobnej kaszy, która mocujesz za pomocą kleju 

 cekinów 

 itd.  

 

Źródło obrazków do wydruku : blog „kreatywnie z dzieckiem”  

 

Dobrej zabawy podczas tworzenia!  

Będziemy zachwyceni, jeśli pokażecie nam Wasze prace. Prześlijcie je Waszym 

wychowawcom. Serdecznie Was pozdrawiamy! 

 

Zespół nauczycieli świetlicy   

 

 

  

 

 

 

 



 



 



 


