
Witam serdecznie. Praca, którą dla was przygotowałam przeznaczona jest na 

dwa dni, w środę przygotujcie potrzebne materiały i powycinajcie potrzebne 

elementy i pomalujcie je (punkt 1-2). W czwartek natomiast po wyschnięciu 

wykończ pracę (punkt 3-5). 

Temat: Wiosenne kwiaty z wytłoczek do jajek.  

Wiosną kwiaty rosną. Także u nas w domu. Tym razem stworzymy wiosenny obrazek z wytłaczanek 

do jaj, pełen żywych barw i fantazji.  

Oto lista potrzebnych materiałów: 

- wytłaczanka do jaj, 

- tekturka lub brystol, do którego przykleimy kwiaty ( może być kartka z tyłu bloku, jest grubsza lub 

jakaś tektura np. z pudełka po butach) 

- listki, które także możemy wyciąć z wytłaczanki do jaj, 

-  stare gazet na łodyżki ( pomalować na zielono a później skręcić) lub  zielonej bibuły na łodyżki  

- farby, 

- klej (do drzewa i papieru), 

 - ewentualnie jakaś gotowa ramka ( jeśli mamy w domu ale możemy obyć się bez) 

NO TO ZACZYNAMY   

1. Wycinamy z wytłoczki kwiatki i listki  

Wytłaczanka przecinana jest tak, jak pokazuje to zdjęcie zamieszczone w linku poniżej.  

Z mniejszych czubków wyciąć można mniejsze kwiatki, jak te pokazane pod wytłaczanką, a z 

większych, okrągłych foremek, wyczarować można na prawdę wiele różnorodnych kwiatów. 

Kilka pomysłów znajdziecie na zdjęciu obok wytłaczanki – link niżej 

http://bystredziecko.pl/zabawy/plastyczne/wytlaczanki-kwiaty-01.png 

http://bystredziecko.pl/zabawy/plastyczne/wytlaczanki-kwiaty-wiosenny-obraz-01.png 

2. Kolejnym etapem jest malowanie wyciętych kwiatków, listków farbami. Musimy też 

przygotować tło dla naszej kompozycji. Należy je również pomalować. Kolory dowolne – 

postaraj się tylko aby były to kolory wesołe, żywe. 

 Możecie podpatrzyć to na poniższym  linku: 

http://bystredziecko.pl/zabawy/plastyczne/wytlaczanki-kwiaty-wiosenny-obraz-02.png 

3. Teraz przyszedł czas na naklejenie suchych kwiatków, listków i skręconych łodyżek do tła 

naszego obrazka.  

I znowu mała podpowiedź poniżej  

http://bystredziecko.pl/zabawy/plastyczne/wytlaczanki-kwiaty-wiosenny-obraz-03.png 

4. Możesz na zakończenie obrazek umieścić w ramce (jeśli masz) ale nie jest to konieczne. Praca 

na pewno jest piękna i bez ramki. 

5. I na zakończenie proszę o wasze zdjęcia na adres skrzypczyk@zszs-gliwice.pl  

POWODZENIA 
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