
 

 

Witajcie drodzy uczniowie. Na dzisiejsze Zajęcia Kształtujące Kreatywność przygotowaliśmy 
dla Was kilka zadań do wykonania. 

Tematem dzisiejszych zajęć są: MOTYLE! 

Piękne, kolorowe - wszyscy je lubimy! 

Na początek - posłuchaj piosenki - Mój przyjaciel motyl. Możesz jej słuchać także w trakcie 
wykonywania pracy plastycznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA 

Twoim zadaniem będzie wykonanie jednej wybranej pracy plastycznej, Prace mają różny 
stopień trudności.  Wybierz odpowiednią dla siebie! 

Prace do wyboru: 

Łatwe: 

1. Motyle kolorowane, lub wyklejane plasteliną bądź wydzieraną bibułą. 

Aby wykonać pracę, należy wejść na stronę: 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/owady/motyl 

Wybrać odpowiedniego motyla, wydrukować go i ozdobić dowolną techniką. Możesz 
spróbować kredkami, możesz użyć do tego plasteliny, kulek z bibuły a także - farb 
plakatowych. Powodzenia! 

1. Boberkowy Motyl: 

Jeśli macie trochę farb plakatowych lub akrylowych w tubce lub buteleczce - spróbujcie 
wykonać tego motyla: 

Aby dowiedzieć się jak wykonać pracę, należy wejść na stronę: http://boberkowy-
world.blogspot.com/2014/05/motyl-praca-plastyczna.html 

Znajdują się tam wszelkie instrukcje do wykonania motyla z wykorzystaniem farb akrylowych 
lub plakatowych w tubce. 

Trudniejsze: 

1. Papierowy motyl - wycinanka 

Potrzebne będą papier i nożyczki oraz coś do ozdobienia motyla - co tylko chcecie - brokat, 
kredki, mazaki, farby: 

Aby wykonać papierowego motyla zajrzyjcie na ten filmik - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=NYhH_nSKAoU&feature=emb_title 
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Zawiera on dokładne instrukcje. Spróbujcie zrobić kilka motyli - mogą być mniejsze lub 
większe, pokolorujcie je lub ozdóbcie. 

1. Motyl z Papieru w stylu origami:Tutaj także potrzebny będzie papier, oraz coś do 
ozdobienia motyli- 

Kliknij w link poniżej aby wyświetlić film instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=MIMjAwPfhWk 

1. Motyl z bibuły marszczonej: 

Kolejnego motyla można wykonać z użyciem bibuły. Aby dowiedzieć się jak go zrobić, 
wybierz link poniżej: 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2013/09/motyl-z-bibuy-marszczonej.html 

Do dzieła Kochani! Wybierzcie dowolną wersję, a może zróbcie kilka jeśli macie ochotę? 

Pochwalcie się swoimi motylami, prześlijcie je w wiadomości prywatnej do naszej strony na 
facebooku, lub w wiadomości e-mail na adres: 

rogozinski@zszs-gliwice.pl 

W dzienniku pojawiła się także możliwość dodawania załączników do wiadomości - można 
spróbować w ten sposób. 

Pamiętajcie także o tym, aby w obecnym czasie nie wychodzić z domu - z koleżankami i 
kolegami możecie skontaktować się w inny sposób! 
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