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ZAJĘCIA I ZABAWY PLASTYCZNE  

  

CEL;  

- wspieranie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 
potrzebnych  im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

 - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania   

   się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne 

-kształtowanie umiejętności twórczych, wyobraźni, wrażliwości kolorystycznej 

- zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych 

- rozwijanie motoryki małej 

 - doświadczenie różnych faktur 

 - zdobywanie doświadczeń w zakresie twórczości plastycznej stosując nowe techniki 

• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych. 

• Przygotowywanie upominków na różne okazje. 

• Wykonywanie dekoracji sal oraz na uroczystości świetlicowe 

• Motywowanie uczniów do podejmowania zadań  

• Stwarzanie miłej i twórczej atmosfery  

• Stosowanie ciekawych metod pracy  

• Inspirowanie działań muzyką, wierszem  

• Proponowanie ciekawych tematów prac  

• Zachęcanie do obserwacji przyrody, najbliższego otoczenia  

• Gromadzenie potrzebnych materiałów  

• Dostosowywanie swoich działań do potrzeb dzieci  



• Zachęcanie do brania udziału w konkursach plastycznych  

• Systematyczna prezentacja prac dzieci na gazetce   

• Wdrażanie dzieci do dobrego planowania prac, do właściwej organizacji stanowiska pracy, 
zgodnej współpracy w grupie  

• Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych. 

• Zabawy z kolorem – mieszanie kolorów. 

• Projektowanie i wykonywanie płaskich i przestrzennych form użytkowych. 

• Wypowiedzi na temat własnych prac, samoocena. 

  

Sposoby realizacji; 

- wykonywanie prac plastycznych na temat dowolny[malowanie farbami, rysowanie 
kredkami, kreda, węglem, świeczką] 

- nawlekanie koralików, guzików 

- pisanie po śladzie, kalkowanie 

- lepienie z plasteliny, masy solnej, modeliny 

-pisanie ciągu znaków literopodobnych bez odrywania ręki od kartki 

- kolorowanie ilustracji z bajek 

-rysowanie kredką, kredą świecą, patykiem na ziemi 

- stemplowanie dużych, małych powierzchni 

-naklejanie gotowych elementów na karton 

- wycinanie, wydzieranie z papieru różnych kształtów 

- wykonywanie zbiorowej pracy plastycznej dowolną techniką 

- zabawy masą porcelanową, mokrym piaskiem 

- rysowanie, malowanie na różnych fakturach 

-malowanie farbami ;  pędzlem, palcami, dłonią 

- dziurkowanie, przewlekanie sznurowadeł 

- rysowanie na dużych powierzchniach, kredkami , kredą na kostce brukowej 

- wyklejanie z kolorowego papieru, bibuły, szarej gazety 



WRZESIEŃ 

„Drzewo jesienią” - wydzieranka z kolorowego papieru. 

„Jesienny liśc” - malowanie patyczkiem kosmetycznym. 

„Owoce z naszego sadu” - malowanie na cukrze. 

„Jesienne stworki” - wykonanie dowolnych postaci z wykorzystaniem tworzywa 
przyrodniczego 

 PAŹDZIERNIK 

Malowanie farbami na temat „Barwy jesieni”- używanie ciepłych barw- łączenie kolorów, 
tworzenie kolorów pochodnych. Nazywanie tych kolorów 

Wydzieranka z kolorowego papieru na temat „Jesienne liście”- wypełnianie konturów liści 
małymi kawałkami papieru. Zwracanie uwagi na estetykę wykonywania prac. 

Wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, ptaszków. 
( wykorzystanie kasztanów, żołędzi, patyczków, piórek plasteliny i jarzębiny). 

LISTOPAD 

Lepienie z masy solnej różnych kształtów. Nazywanie wytworów swojej pracy. Malowanie 
po wyschnięciu, wybieranie odpowiedniego koloru farb. 

Malowanie patykiem oraz czarnym tuszem na białym tle na temat „Szaruga jesienna” 

Wydzieranie z gazet czarnobiałych na temat „Jesienne drzewa”- inspirowane słuchaniem 
wiersza. 

„Las jesienią”- prace wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wydzieranie, 
łączenie różnych technik) 

„Las jesienią” - wydzieranka z gazet. 

„Grzybki”- wyklejanie bibułą. 

„Smutna jesień” - rysowanie ołówkiem i gumką. 

„Deszczowe zwierzaki” - malowanie farbą „mokre na mokrym”. 

GRUDZIEŃ 

„Mikołajkowe prezenty”- malowanie farbami plakatowymi. Wyrażanie za pomocą ekspresji 
plastycznej swoich marzeń, pragnień. 

Lepienie z gliny na temat dowolny, nazywanie wytworów swojej pracy. 

Wykonywanie ze słomy, bibułek, papieru kolorowego różnych ozdób choinkowych 
wzorowanych na sztuce ludowej. 



Wykonywanie w/g własnego pomysłu choinki z kolorowego papieru, bibułki, ozdabianie jej 
różnymi ozdobami- praca przestrzenna. 

„Świąteczna choinka” - malowanie na brązowym cukrze. 

„Świąteczna kartka” projektowanie kartek - naklejanie gotowych elementów. 

„Lubimy prezenty” - wykonanie upominków dla najbliższych. 

„Bombka” - wyklejanie plasteliną; doklejanie przygotowanych elementów. 

 

STYCZEŃ 

Malowanie pastą do zębów na kolorowym tle na temat „Zimowy krajobraz” - inspirowane 
słuchaniem piosenki Pt „Zima, zima, zima” 

Stemplowanie własnoręcznie wykonanymi stempelkami z ziemniaków na dużych arkuszach 
szarego papieru. 

Malowanie węglem drzewnym na temat dowolny. Operowanie różną grubością linii. Próby 
robienia tła, cieni itp. 

Kalkowanie za pomocą kalki ołówkowej ulubionych postaci z bajek. Kolorowanie ich w/g 
własnego pomysłu. 

„Kochamy ptaki” - wyszywanka z kordonka. 

„Karnawałowa maska” - praca z masy papierowej. 

„Sukienka na bal” - naklejanie gotowych elementów z materiału. 

„Niespodzianka dla babci” - odlew z gipsu - malowanie farbą plakatową. 

 

LUTY 

Tworzenie kompozycji rytmicznych - stemplowanie, doklejanie gotowych elementów, 
dorysowywanie przez siebie wymyślonych kształtów. 

Konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych form z papieru przez zgniatanie, 
sklejanie, łączenie z materiałem przyrodniczym. Nazywanie swoich prac. 

Lepienie ze śniegu różnych stworków: bałwanków, zwierzątek. Przyozdabianie ich 
materiałem przyrodniczym: kamykami, patyczkami, piórkami. 

„Zimowy pejzaż” - posypywany obrazek (ryżem, kaszą),naklejanie sylwet wyciętych z 
białego papieru. 



„Zimowe zabawy” - stemplowanie różnymi przedmiotami (frotki,gumki, stemple z 
ziemniaków). 

„Mróz” - malowanie gąbka moczoną w farbie. 

„Bałwankowa rodzinka” - modelowanie z masy solnej 

MARZEC 

"Wiosna"- wyrażanie za pomocą różnych technik plastycznych, zaobserwowanych zjawisk 
atmosferycznych wraz z nastaniem wiosny. 

Wycinanie z kolorowego papieru na temat „Wiosenne kwiaty”. 

"Tulipan, żabka"- próby wykonywania z kolorowego papieru sztuką origami kwiatka lub 
zwierzątka. 

Projektowanie i wykonywanie z pomocą nauczycielki dekoracji w sali na temat, ”Wiosna” 

„Kolorowe plamy” - wydrapywanka na podkładzie ze świecy. 

„Wiosna” - malowanie tamponami. 

„Kolorowa tęcza” - malowanie - mokre na mokrym. 

„Wiosenny obraz” - wydrapywanka w plastelinie. 

 

KWIECIE Ń 

Próby wykonywania z wydmuszek (malowanie, naklejanie samoprzylepnych 
naklejek,farbowanie w łupinkach od cebuli) 

Oglądanie albumów ze sztuką ludową - podziwianie piękna wykonanych prac przez twórców 
ludowych. 

Lepienie z plasteliny na temat „Wiejska zagroda” - praca grupowa - wspólne tworzenie 
podwórka wiejskiego z różnymi zwierzętami domowymi. 

Malowanie farbami - ozdabianie talerzyków tekturowych w/g własnego pomysłu, wzorowane 
na sztuce ludowej oraz oglądanych oryginalnych talerzykach. 

„Wielkanocne niespodzianki” - wykonanie ozdób, kartek różnymi technikami. 

„ Zajączek” - wyklejanie sylwety wełną. 

„ Kolorowy motyl” - malowanie sylwety - tworzenie symetrii. 

„Koszyk z kwiatami” - łączenie różnych technik (wyklejanie bibułą, naklejanie gotowych 
elementów) 



  

 

MAJ 

"Niebo i obłoki"- tworzenie waloru barwy przez dodawanie bieli. Tworzenie pracy z 
wykorzystaniem tylko jednej barwy w kilku odcieniach. 

Wycinanka z kolorowych szmatek na temat „Moja mama”- wykończenie pracy kolorowymi 
wstążkami, wełną, guziczkami itp. 

"Kolorowe fantazje" - wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem kredek 
świecowych, kalki technicznej oraz gorącego żelazka. 

Oglądanie reprodukcji dzieł plastycznych znanych twórców - analiza ich treści, wykorzystana 
technika, rozplanowanie na powierzchni. 

„Kotek” - praca z wykorzystaniem ostrużyn z kredek drewnianych. 

„Kwiaty dla mamy” - malowanie farbą metodą paluszkową. 

„Tulipan” - wycinanka witrażowa. 

„Kamienne stworki” - wykorzystanie materiału przyrodniczego - kamienia. Malowanie farbą, 
łączenie z plasteliną. 

CZERWIEC 

"Wesołe minki"- wykonywanie z kolorowego papieru, wstążek, szmatek, wełny prac 
plastycznych w/g własnego pomysłu. Oglądanie się w lustrze i wzorowanie się na własnym 
wyglądzie. 

Rysowanie na betonie kolorową kredą na temat „Nasze przedszkole”- praca zespołowa. 
Wspólne planowanie, rozmieszczanie, podział pracy. Zgodne współdziałanie w zespole. 

"Statek, samolot" - składanie papieru w/g wzoru. Dokładne wykonywanie przez dzieci 
poleceń- instrukcji nauczycielki. Kolorowanie wykonanych prac w/g własnego pomysłu. 

"Malarski plener "- malowanie otoczenia przyrodniczego wraz z rodzicami. Wypełnianie 
ankiet dla rodziców oraz wywiadu z dziećmi na temat organizowanych zajęć plastycznych 

„Moje akwarium” - wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych elementów 
(słoik z wodą, muszle, bursztyny, rybki...) 

„Zabawy kolorami” - mieszanie barw podstawowych, określanie barw pochodnych. 

„Morze” - naklejanka - metodą collage. 

„Witajcie wakacje!” - komponowanie woskowych obrazków. 

 Metody pracy: 



- pokaz  

- obserwacja 

- objaśnienia, instrukcje 

- działania praktyczne 

- zadań stawianych do wykonania 

Formy pracy: 

- praca indywidualna 

- praca w grupach 

- praca w zespołach 

TECHNIKI PLASTYCZNE  

WYDZIERANKI  

Jedna z prostszych technik plastycznych, często stosowana w pracy z dziećmi. Jest dobrą 
okazją do ćwiczeń sprawności palców i dłoni; rozwija wyobraźnię i zachęca do twórczego 
działania.  

PUENTYLIZM (POINTYLIZM)  

Technika polegająca na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto 
rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na kartkę lub płótno 
czubkiem pędzla. 

 

MALOWANIE PATYCZKAMI KOSMETYCZNYMI  

Na przygotowanym na kartce szkicu za pomocą patyczka do uszu stemplujemy - 
„kuleczkujemy” obraz.  

 MALOWANIE NA CUKRZE 

Na tackę wysypujemy cukier najlepiej gruboziarnisty i rozprowadzamy go w taki sposób, aby 
równomiernie pokrył całą powierzchnię. Z brystolu wycinamy szablon o określonym 
kształcie (np. jabłko, gruszka, serce, parasol). Szablon smarujemy dokładnie klejem i 
posmarowaną stroną kładziemy na powierzchni cukru. Po wyschnięciu powierzchnię 
pokrywamy farbami plakatowymi. 

WYKLEJANKA Z BIBUŁY  

Z karbowanej bibuły odrywamy kawałki a następnie palcami formujemy z nich kulki. 
Przygotowany szablon pokrywamy klejem, następnie wypełniamy powierzchnię kulkami o 
odpowiednich kolorach. 



 RYSOWANIE OŁÓWKIEM I GUMKĄ 

Kartkę z bloku technicznego pokrywamy przy pomocy ołówka. Następnie gumką do 
gumowania, gumujemy na niej dowolne wzory. 

MALOWANIE NA WILGOTNYM PAPIERZE (MOKRE W MOKRYM) 

Arkusz białego papieru mocno zgniatamy i moczymy w wodzie. Wyciągamy, rozkładamy i 
malujemy akwarelami. Kolory powinny się zlewać i łączyć ze sobą, tworząc jednocześnie 
ciekawe wzory. Obrazek po wyschnięciu ma bardzo delikatne barwy. 

WYCINANKI  

Dzieci umieszczają na płaszczyźnie kartki elementy wycięte z papieru i swobodnie je malują. 

 

„WYSZYWANKA” NA PAPIERZE 

Na kartce z bloku technicznego rysujemy prosty wzór, np. jabłko. Kolorowym, grubym 
kordonkiem lub włóczką obklejamy kontury (można także wypełnić całą powierzchnię). 
Obklejony wzór wypełniamy kredkami lub farbami na zasadzie kolorowanki. Obraz można 
oprawić w ramki kartonowe ozdobione dowolnymi wzorami naklejonymi z włóczki. 

MASA PAPIEROWA 

Masę papierową wykonujemy mieszając miękki papier (mogą to być papierowe ręczniki) z 
mąką pszenna i wodą. Nakładamy ją następnie na karton, balon, słoik a po wyschnięciu 
malujemy farbami. Można wykonać wspaniałe maski oblepiając nadmuchany balon masą, a 
następnie po zaschnięciu należy zdjąć „skorupę”, pomalować ją i ozdobić np. kawałkami 
włóczek brokatem, cekinami; z masy można kształtować również konstrukcje 
architektoniczne na słoikach lub butelkach. 

 ODLEWY Z GIPSU 

Odlewy z gipsu możemy malować szkolnymi plakatówkami. Można pracę utrwalić 
bezbarwnym lakierem. 

 POSYPYWANE OBRAZKI 

Na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicujemy obrazek, a następnie 
malujemy klejem po liniach naszego rysunku potem piaskiem lub kaszą posypujemy obrazek. 
Dociskamy drobinki dłońmi do podłoża i strząsamy nadmiar materiału. 

 MALOWANIE GĄBKĄ 

Rysujemy wzór i wycinamy go nożyczkami. Szablon nacieramy świecą, aby nie nasiąkał 
wodą. Wycięty szablon przypinamy spinaczem aby się nie przesuwał. Kawałkiem gąbki 
moczonej w farbie lekko uderzamy w papier widoczny w okienkach szablonu. Można użyć 
jednego koloru lub kilku. Trzeba tylko przygotować kilka kawałków gąbki dla każdego 



koloru osobno. Za każdym razem szablon czyścimy czystą wilgotną ściereczką aby nie 
brudził papieru. 

PRACE Z MASY SOLNEJ 

Modelowanie dowolnych form: po wysuszeniu prac można malować w dowolne wzory 
farbami plakatowymi. 

TECHNIKA STEMPLOWANIA 

Technika polega na odbijaniu stempli o różnych wzorach na papierze lub innym materiale. 
Do stemplowania można wykorzystać różne nietypowe przedmioty: gumki frotki, korki, 
balony nadmuchane niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, 
solą, mąką ziemniaczaną itp.), wzory wycięte z ziemniaka. 

 

METODA PALUSZKOWA 

To rodzaj stemplowania palcami, polega na delikatnym zanurzeniu „poduszki” palca w farbie 
plakatowej, a następnie na przeniesieniu farby na papier. W zależności od siły nacisku, 
odbitki będą słabsze lub bardziej wyraziste. Podczas tworzenia pracy można wykorzystać 
kilka kolorów, pamiętając podczas zmiany farby o oczyszczeniu palca z farby wcześniej 
stosowanej. 

MALOWANIE NA PODKŁADZIE Z KASZY  

Kartkę grubego papieru - kartonu smarujemy bardzo dokładnie klejem roślinnym, po czym 
szybko posypujemy ją kaszą manną, której nadmiar po kilku minutach zsypujemy z kartki. 
Po zaschnięciu malujemy na tym podkładzie farbami plakatowymi lub akwarelami. 

WYDRAPYWANKA NA PLASTELINIE 

Na kartkę z bloku technicznego nakładamy kawałki plasteliny (najlepiej w jednym kolorze, 
raczej ciemnym) i rozprowadzamy je palcami w różnych kierunkach, aż do uzyskania 
jednolitej powierzchni. Po zapełnieniu całej kartki wydrapujemy w plastelinie za pomocą 
zapałek, wykałaczek lub przyciętych patyczków dowolne wzory. Całość można utrwalić 
lakierem bezbarwnym. 

FROTTAGE 

Frottage to technika polegająca na odbijaniu przedmiotów o wyraźnej fakturze na 
powierzchni papieru. Wykorzystujemy różnego rodzaju przedmioty. Wybrane przedmioty 
nakrywamy kartką papieru i pocieramy ją grafitem lub kredką woskową. Wcześniej można 
przygotować szkic rysunku i uzupełnić go dowolnymi fakturami na zasadzie kolorowanki, 
podkładając pod kartkę różne przedmioty.  

WOSKOWE OBRAZKI 

Strugamy kredki świecowe. Na kartce papieru układamy z ostrużyn dowolną kompozycję 
(dość cienką warstwę). Na tak przygotowany podkład nakładamy arkusik kalki technicznej 



lub folii aluminiowej i całość lekko przeprasowujemy żelazkiem. Pod wpływem ciepła kredki 
rozpuszczą się i utworzą kolorowe plamy, co da nam efektowną pracę. 

COLLAGE 

Collage jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych materiałów i tworzyw 
naklejanych na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować lub 
domalować farbami. 

COLLAGE ZE STRUŻYN KREDEK  

Wykorzystamy cienkie, skrawane wióry, które powstają podczas ostrzenia drewnianych 
oprawek ołówków lub kredek. Z drewnianych wiórek tworzymy kompozycje na powierzchni 
kartki. Przyklejamy je stosując klej roślinny. Pracę można urozmaicić, dorysowując do 
kompozycji kredkami świecowymi lub pastelami dodatkowe elementy. Drewnianymi 
wiórkami możemy także pokrywać wycięte, pokryte klejem szablony o dowolnych 
kształtach. 

 WITRAŻE PAPIEROWE 

Polegają na wycięciu pewnych elementów rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową 
gładką bibułą 

MALOWANIE KAMIENI  

Do wykonania tej techniki potrzebne są umyte uprzednio kamienie. Mogą być niemal 
dowolnej wielkości, jednak takie, by łatwo było je dziecku trzymać w rączkach. Do 
ozdabiania kamieni można stosować zwykłe farby plakatowe 
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