
    Zajęcia Kreatywne 15.05.2020.  

 

                                     Dzień dobry 😊   

 

Witajcie Kochani 😊  Zapraszam Was na Zajęcia Kreatywne. Dziś, wyczarujemy wspólnie małą pralkę 
z pudełka po herbacie.  

Do dzieła ! 😊  

Pralka 

Potrzebne nam będą: farbki, białe kartki z bloku, kolorowy papier, klej, nożyczki, kawałek folii, 
pudełko np. po herbacie, nakrętka od małego słoika, ołówek, linijka, flamastry, guziki, pinezki, 
zakrętka od dezodorantu (lub inna- musi mieć średnicę mniejszą niż średnica nakrętki). 

 

1.Przykładamy pudełko po herbacie do białej kartki (lub kolorowej- wybór należy do 
Was),odrysowujemy i wycinamy kontury poszczególnych ścianek a następnie oklejamy nimi pudełko. 



   

2. Wszystkie ścianki pudełka, dokładnie smarujemy klejem, oklejamy, a następnie odcinamy 
nadmiernie wystające kawałki okleiny. Pora na zrobienie otworu bębna pralki: otwieramy górną część 
pudełka i wewnątrz odrysowujemy jedno koło przy pomocy nakrętki od słoiczka, natomiast drugie 
przy pomocy np. zakrętki od dezodorantu- chodzi o to aby średnica drugiego koła była mniejsza. 
Należy pamiętać aby dorysować zawias do naszego okienka w pralce 😊 

   

2.Wycinamy otwory, dla ułatwienia nożykiem robimy nacięcia, aby można było swobodnie włożyć w 
nie nożyczki (proszę bardzo rodziców, o pomoc w wycinaniu 😊 , ponieważ jest to najtrudniejsza 
część naszej pracy).  

   

3.Na kawałku folii odrysowujemy koło o średnicy takiej samej jak duży otwór w pralce (w tym 
wypadku ponownie przy użyciu nakrętki od słoika), wycinamy w folii koło i naklejamy je od 
wewnętrznej strony otworu pralki. 

   



4.Czarnym pisakiem obrysowujemy kontury otworów, rysujemy uchwyt zamykania pralki, oraz 
przyciski. Do zrobienia głównego włącznika użyjemy guzika i pinezki (można go też narysować).  

      

5.Pralka ma teraz otwierane okienko, przez które wrzucać można pranie, przyciski do włączania oraz 
filtr ( który dorysowujemy poniżej naszego okienka).Wystarczy teraz podkleić okleinę, jeśli klej nie 
trzyma zbyt dobrze i nasze urządzenie jest gotowe 😊 

…Pierzemy? 😊   

Ćwiczenie: Mamy co prawda pralkę automatyczną 😊 , lecz poćwiczymy pranie ręczne . 

Pranie fartuszka kuchennego: Wyjmujemy z szafy 2 wielkie miski (naśladujemy ruchy wyciągania 
misek), nalewamy do nich wody (teraz naśladujemy nalewanie wody), do jednej wsypujemy proszek, i 
ugniatamy pranie w misce (naśladujemy czynność prania), pocieramy materiał, żeby sprać bardzo 
brudne plamy, wykręcamy fartuszki w rękach , zanurzamy pranie w drugiej misce kilka razy, 
strzepujemy i wieszamy pranie przypinając je niewidzialnymi klamerkami na niewidzialnym sznurku. 

 

Dziś obchodzimy Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, aby uczcić ten dzień, stworzymy ciekawą pracę 
popuszczając nieco wodze naszej fantazji 😊 . 

Abstrakcyjny obraz 

Potrzebne nam będą: kawałek tektury lub tylna część okładki bloku rysunkowego, białe lub kolorowe 
czyste kartki, farby, ręcznik papierowy (lub chusteczki papierowe, papier toaletowy), talerz, woda w 
kubeczku, gazety (lub szary papier), klej, nożyczki, szklanka (może być też wałek do ciasta). 

  



1.Naklejamy na karton białą kartkę (lub w dowolnym wybranym przez Was kolorze), oraz 
przygotowujemy farby na talerzu (do każdej dolewamy kilka kropel wody), następnie zmięte kawałki 
ręcznika papierowego zanurzamy w poszczególnych kolorach.  

 

   

2.Kawałki ręcznika zamoczonego w farbach układamy w dowolnych miejscach na przygotowanej 
wcześniej kartce usztywnionej tekturą. Przy pomocy szklanki (lub wałka do ciasta) dociskamy , 
rozwałkowujemy papier na podłożu. 

   

 

3.Powstanie nam ciekawy i niepowtarzalny obraz, ponieważ, każdy z Was samodzielnie wybierze 
kolory i miejsce rozmieszczenia kawałków ręcznika nasączonego farbami. Ja użyłam tylko kilku farb, 
lecz Wy wykorzystujecie dowolną liczbę kolorów i  możecie zapełnić całe tło, takim wyjątkowymi 
wzorami. 

  



4.Czas na zrobienie ramki 😊 , odcinamy bądź oddzieramy paski gazety (lub szarego papieru), 
zgniatamy i zwijamy je w rulony, a następnie oklejamy obraz dookoła tworząc ramę.  

     

5.Przygotowujemy haczyk do zawieszania obrazu, (wycinamy pasek w kolorze tła, składamy go na 
pól, a następnie wzdłuż i wycinamy półkolistą dziurkę),uchwyt sklejamy i przyklejamy z tyłu obrazu. 

,      

5.Nasz niezwykły obraz jest gotowy 😊  

 Możecie go powiesić na ścianie 😊  

  

Ćwiczenie: Potrzebna nam będzie biała kartka oraz dwa dowolne kolory farbki. Maczamy koniuszek 
palca prawej ręki w pierwszej farbce i rysujemy falę, od lewej strony kartki, do prawej, czynność 
powtarzamy 4 razy, następnie zmieniamy rękę i maczamy palec  w drugim z wybranych kolorów 
farby, malujemy falę palcem lewej ręki, zaczynając od prawej strony kartki do lewej, czynność 
powtarzamy 4 razy.  

Jestem przekonana że stworzycie dziś wyjątkowe prace 😊 

  

Do następnego spotkania Kochani 😊  



Czekam na zdjęcia waszych dzieł ! 

 

 Opracowała: Barbara Widera 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


