
Cześć Sikorki! 
 

Dziś mamy dla Was propozycje cudnych prac plastycznych. Mamy nadzieję, że przypadną Wam do gustu i 
razem z rodzicami kilka z nich uda Wam się stworzyd. Życzymy dobrej zabawy! 

Pozdrawiamy i ściskamy! 

Panie z grupy Sikorek 

 

 

Propozycja nr 1 

Baranek z kaszy ekspandowanej 

 

Na zielonej kartce malujemy klejem dwie plamy - większą jako tułów, a mniejszą jako głowę baranka. 
Posypujemy kaszą ekspandowaną. Z korka wycinamy 4 paski i przyklejamy jako nogi baranka, czarnym 
markerem rysujemy kopytka. Z korka wycinamy krążek i rysujemy na nim spiralę, przyklejamy w miejscu 
rogów. Pod spodem doklejamy ruchome oczko. 
 
Materiały: 

 kasza jaglana ekspandowana 

 korek od wina i korek w arkuszu 

about:blank


 czarny marker 

 nożyczki 

 klej 

 zielona kartka 

 ruchome oczko 

 pędzel 
 

 
 

Propozycja nr 2 

Pisklątka w skorupkach 

 

Z płatków higienicznych wycinamy skorupki jajek składające się z 2 części - dużej i małej. W skorupkach 
umieszczamy kurczątka. Na ich głowach doklejamy 2 częśd skorupki, a na dole przyklejamy sizal. 
 
Materiały: 

 kolorowy blok techniczny 

 owalne duże płatki higieniczne 

 sizal 

 klej 

 nożyczki 

 oczy 

 gotowe elementy 

 

 

 
 

about:blank


Propozycja nr 3 

Pisanki z pianki 

 

 

Na talerz obiadowy płaski wylewamy piankę do golenia, którą równomiernie rozkładamy na talerzu. Na 
piankę zakraplaczem wpuszczamy barwnik do jajek w płynie i delikatnie "rozcinamy" kropki wykałaczką. 
Wycięte z bloku technicznego jajko kładziemy na kolorowej piance i delikatnie dociskamy. Nadmiar pianki 
zbieramy ręcznikiem papierowym. Powstaje piękna marmurkowa pisanka. 
 
Materiały: 

 pianka do golenia 

 barwniki do jajek 

about:blank


 blok techniczny 

 talerz 

 zakraplacz 

 wykałaczki 

 ręcznik papierowy 

 nożyczki 

 

Propozycja nr 4 
Kartka wielkanocna z pisankami 

 

Kartę składamy na pół. Jajko przecinamy na pół (osoba dorosła). Malujemy farbą, czekamy jak wyschnie. 
Następnie ozdabiamy cekinami, wstążkami i brokatem, doklejamy kolorowe piórka. Przyklejamy do kartki. 
Kolorową tasiemkę docinamy, robimy kokardkę i przyklejamy tak, jakby pisanki na nich wisiały. Na koniec 
przyklejamy napis: Wesołych Świąt. 

Materiały: 

 kolorowa kartka A5 

 jajka styropianowe 

 cekiny 

 wstążki ozdobne 

 piórka 

 brokat 

 farba 

 klej 

 nożyczki 

about:blank


 

Propozycja nr 5 
Pucholinowa babeczka 

 

Do miski wsypujemy 4 szklanki mąki, 0,5 szklanki oleju i wyrabiamy pucholinę. Gotową masą dzieci 
wypełniają plastikową foremkę w kształcie babeczki i odciskają ją na papierowej tacce. Z góry polewają 
brązową farbą plakatową i posypują fioletowymi kuleczkami imitującymi jagódki. 

Materiały: 

 mąka, olej 

 foremka- babeczka 

 farba plakatowa brązowa 

 styropianowe fioletowe kuleczki 

 papierowe tacki 
 
 
 
 

 

 

 

 

about:blank


Propozycja nr 6 

Baranek wielkanocny 

 

Jajko smarujemy klejem i przyklejamy watę tak, by nie było nigdzie widad jajka. Następnie wycinamy owal, 
na którym kleimy oczy i nos baranka. Z pomocą rodzica należy przykleid rogi. Gotową głowę przyklejamy do 
watowej kulki. Podstawka jest wykonana z 1/3 rolki po papierze toaletowym. Dziecko okleja ja kawałkami 
zielonej bibuły, może dokleid kwiatuszki, owady itp. 

Materiały: 

 jajko 

 wata 

 klej 

 nożyczki 

 tektura/blok techniczny 

 kolorowy papier 

 rolka 

 bibuła 

 druciki 
 
 

about:blank


Propozycja nr 7 

Kurczak z sizalu 

Tworzymy dwie kulki z żółtego sizalu: małą na głowę i dużą na brzuszek. Sklejamy kulki. Następnie robimy 

gniazdo z zielonego sizalu. Umieszczamy kurczaczka w gniazdku. Z czerwonych piórek robimy kurczaczkowi 

ogonek, skrzydełka, dzióbek – z koocówki piórka. 

 

Materiały: 

żółty i zielony sisal 

czerwone piórka 

klej – najlepszy wikol 

 

Propozycja nr 8 

Kura i kurczak z origami 

 

 

 

 



Materiały: 

 czerwone koła: 

- 1 duże 

- 1 średnie 

- 2 mniejsze od średnich 

- 5 małych 

 czarne 2 malutkie koła  

 białe 2 malutkie koła 

 4 małe pomaraoczowe koła 

 3 żółte kółeczka: 2 mniejsze, jedno większe 

 

 

Na białej kartce papieru w pozycji poziomej przyklejamy duże czerwone koło – tułów kury. Po przyklejeniu 

dużego koła, na górze koła przyklejamy 4 małe pomaraoczowe kółeczka.  Naklejamy średnie koło – głowa 

kury. Przy przyklejaniu głowy kury zostawiamy miejsce na grzebieo kury, który przyklejamy w następnej 

kolejności z 3 małych czerwonych kółeczek. Przyklejamy oczy: najpierw z białych kółeczek, potem 

naklejamy czarne kółeczka na połowie białych kółeczek. Z jednego małego, czerwonego kółeczka tworzymy 

kurze dzióbek, składając małe kółeczko w trójkąt. Zaginamy trochę dwa kolejne średnie koła, przyklejamy 

kurze po bokach tułowia – są to skrzydła kury. Jeśli mamy korektor robimy na skrzydłach kropeczki. Kura 

jest gotowa 😊 

 

Z lewej strony kury przyklejamy większe żółte kółeczko – tułów kurczaczka, mniejsze kółeczko – głowa, 

jedno kółeczko składamy na połowę - skrzydełko i przyklejamy w kółeczku tworzącym tułów po prawej 

stronie. Z małego czerwonego kółeczka tworzymy dzióbek kurczaczka składając go w trójkąt, przyklejamy z 

boku małego kółeczka tworzącego głowę kurczaczka. Kurczaczek jest gotowy 😊 

 

 

Tradycyjnie prosimy Sikoreczki o pochwalenie się swoimi dziełami na naszym facebookowym profilu 😊 


