
Pomysły na  ciekawe zajęcia plastyczne dla dzieci znajdziesz na stronie mojedziecikreatywnie.pl 

A oto nasze propozycje:  

„Gramy w zielone” – zabawa ruchowa z piłką: rodzic rzuca piłkę i wymienia nazwy różnych 

przedmiotów, gdy wymieni nazwę czegoś, co jest zielone- dziecko łapie. Przy innym pozwala 

piłce spaść. 

„Co było na obrazku?” - zabawa rozwijająca zapamiętywanie i percepcję wzrokową. Rodzic 

pokazuje dziecku przez chwilę obrazek, a następnie go zakrywa. Zadaniem dziecka jest 

opowiedzieć, co było na obrazku. 

„Barwne plamy” - zabawa plastyczna, dzieci poprzez mieszanie farb próbują uzyskać jak 

najwięcej odcieni zielonego, następnie podają przepis na najpiękniejszą zieleń.  

„Skąd dochodzi dźwięk?” -  zabawa słuchowa. Jedno dziecko ma zawiązane oczy, drugie 

idzie przed nim i wydobywa dźwięki ,np.  przez uderzanie o siebie klockami, w ten sposób 

wskazuje drogę. Dziecko z zawiązanymi oczami kieruje się słuchem. 

„Wiosenne drzewa” - praca plastyczna. Dzieci malują farbami liście kapusty pekińskiej i 

odciskają je na kartce papieru. W ten sposób tworzą wiosenne drzewa- można stworzyć aleję 

drzew lub park i korony drzew ozdobić kuleczkami z plasteliny, włóczki, i przykleić jako pąki 

kwiatów.   

 

 

 

 

 



„Slime, czyli tzw. glutek” -  zabawa sensoryczna. Do zrobienia masy potrzebujemy: białego 

kleju w płynie (Introligatorski) Bambino, żelu do prania Persil i zwykłej pianki do golenia. Wystarczy 

wymieszać około 4 łyżki kleju z 4 łyżkami żelu do prania i dodać odrobinę pianki do golenia. Po 

wymieszaniu tworzy się masa, która świetnie nadaje się do robienia wielkich balonów (wkładamy 

słomkę w masę i dmuchamy) oraz zabawy na długi czas   

Instrukcję filmową oraz wiele innych wersji ,,glutka” można znaleźć tu: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/jak-zrobic-slime-diy-proste-przepisy/ 

„Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem kostki do gry” – zabawa matematyczna. 

Dzieci rzucają kostką i biorą tyle klocków, ile oczek wykazała kostka. Potem rzucają jeszcze 

raz kostką i dobierają odpowiednią liczbę klocków. Dziecko głośno przelicza klocki i mówi ile 

jest razem. Analogicznie przy odejmowaniu, z tym, że dzieci odkładają wskazaną liczbę 

klocków.    

„Wiosenne kwiaty” -  zabawa twórcza. Dziecko rysuje i wycina wiosenne kwiaty – ilość 

dowolna. Rodzic chowa rysunki lub przykleja w różnych miejscach na masę mocującą/ taśmę 

klejącą. Zadaniem dziecka jest odnaleźć wszystkie ukryte kwiatki. Na koniec z odnalezionych 

kwiatów dziecko może zrobić łąkę- nakleić kwiaty i dorysować inne elementy (niebo, trawa, 

ptaki, zwierzęta, itd.) lub wykorzystać ponownie w zabawie. 

W zabawie możemy wykorzystać dowolne rzeczy, np. pisanki wielkanocne. 

„Hop- bęc!” – zabawa ruchowa. Dzieci spacerują po pokoju. Rodzic podaje ustalone 

wcześniej hasła do określonych czynności, a dzieci wykonują polecenia. Na przykład: 

 Hop –dzieci wykonują wyskok w górę, a następnie przysiad; 

 Stop – zatrzymują się w pozycji na baczność; 

 Już – podbiegają do ściany i opierają się o nią plecami; 

 Bęc – kładą się na podłodze. 
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