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Dzień dobry Kochani 😊  Dziś piątek, więc zapraszam Was na Zajęcia Kreatywne. 

 

Dziś, przygotujemy proste pomoce, które pozwolą Wam pokazywać doznane uczucia i 
emocje z nimi związane, a do tego staną się one jednocześnie, elementami świetnej zabawy. 
Do dzieła! 

„Zgadnij co to za mina?” 

Potrzebne będą: kolorowe flamastry, nożyczki , kawałek tektury lub kartonu (np. sztywna 
tylna część okładki bloku rysunkowego) 

  

1. Odcinamy kawałek tektury i rysujemy owal w kształcie jajka 😊 ..wysokość ok 11-12 cm, 
następnie wycinamy nasze jajko …i przykładając wyciętą formę odrysowujemy wzór na 
reszcie naszego kartonu. 

     

2.Wycinamy kolejne kształty…potrzebne nam będzie przynajmniej 6 jajek..ale im większa 
ilość tym więcej możemy narysować minek 😊 . Następnie rysujemy na każdym wyciętym 
elemencie oczy i usta, tak aby każde jajko miało inny wyraz twarzy: uśmiech, zdziwienie, 
smutek , radość , złość czy miłość (zamiast oczek rysujemy serduszka).  



Proszę rodziców o pomoc przy  tym zadaniu 😊 im więcej różnych twarzy narysujemy tym 
zabawa będzie ciekawsza😊  

   

3.Kiedy wszystkie jajka mają już buzie, rozcinamy każde z nich w połowie (dobrze byłoby , 
gdyby wszystkie przecinać możliwie, w tym samym miejscu (dwie różne połówki, będą 
potem lepiej do siebie pasowały). 

  

4.Zaczynamy zabawę 😊 …rozsypujemy wszystkie elementy na stole i składamy ze sobą 
dowolnie wybrane połówki..powstaje buzia , która wyraża emocję..zgadnij jaką? 😊 Czas 
trwania zabawy zależy od Was, składacie buzie i odgadujecie miny tyle razy ile zechcecie 😊  

 Dobrej zabawy ! 😊 

Ćwiczenie: Zakreślamy w powietrzu palcem wskazującym (prawym), wielkie koło, następnie 
rysujemy w naszym niewidzialnym kole, oczy, brwi, nos, potem uśmiechniętą 
buzię….powtarzamy rysunek ale tym razem buzia będzie smutna- oba niewidzialne rysunki 
powtarzamy lewą ręką (kreśląc wszystko lewym palcem wskazującym). 

 

 

 

 

 



„Mąka pełna emocji” 

Potrzebne będą: torebka mąki (dowolnej..żytniej, pszennej, orkiszowej..), blaszka do 
pieczenia ciasta lub stolnica (można też nakryć blat folią lub ceratą).

 

1.Do blaszki wsypujemy sporo mąki (tak by zakrywała całe dno). 

 

2.Potrząsamy blaszką , żeby mąka rozłożyła się równomiernie. 

3.Rysujemy palcem okrągłą twarz, oczy, uśmiechnięte usta…powstała nam wesoła 
buzia..następnie rysujemy smutną minkę . 

  

4.Potrząsamy blaszką i nasz obrazek znika , a my malujemy następny..tym razem może to być 
mina zdziwiona 😊 jeśli mąka rozsypana jest na stole lub stolnicy wystarczy zamazać ręką to 
co narysowaliśmy i znów mamy przygotowane podłoże do dalszej zabawy  😊 

 



5.Tematem dzisiejszych zajęć są emocje, lecz zabawa mąką wcale nie musi ograniczać się do 
rysowania twarzy, spróbujcie stworzyć obraz w mące według własnego pomysłu i koniecznie 
pochwalcie się zdjęciem !😊 

Ćwiczenie: rysujemy w mące 5 pionowych kresek a następnie 5 poziomych..powstanie nam 
piękna kratka…potrząsamy blaszką i na nowym podłożu rysujemy 4 duże koła a w nich 4 
mniejsze kółka. 

 Powodzenia ! mam nadzieję że będziecie się dobrze bawić 😊 

Opracowała: Barbara Widera 

 

 

 

 


