
  ZABAWY PLASTYCZNE DLA MAŁYCH I DUŻYCH  

Oto kilka propozycji zabaw plastycznych, które są łatwe do wykonania i z pewnością sprawią 

wiele radości nie tylko przedszkolakom, ale starszym dzieciom i ich rodzicom. 

ROSNĄCE FARBY 

Do ich wykonania potrzebujemy po równej porcji soli, mąki i wody. Wszystko razem 

mieszamy i powstaje nam masa do farb. Taką masę możemy rozłożyć na porcje i każdą 

zabarwić farbami lub barwnikami spożywczymi. Za pomocą takich farb możemy tworzyć 

ciekawe rysunki, a po wypieczeniu w kuchence mikrofalowej (30 sek., moc 800W) farby 

twardnieją i unoszą się, tworzą wielobarwny efekt i strukturę. Możemy wykonywać prace 

także z białej masy a dopiero później pomalować farbami.  

 

 

TĘCZOWE DŁONIE  

Tęczowe dłonie, to świetna zabawa plastyczna dla całej rodziny. W tej zabawie rodzice mogą 

malować dzieciom dłonie i pomóc przy odciskaniu ich na papierze. Dzieci mogą odciskać 

także swoje stopy. Będzie to troszkę trudniejsze, ale z pewnością przyniesie dużo radości. Z 

takich odcisków można wykonać różne rysunki. Może to być np. świąteczny kurczak, ptaki, 

tęcza, słońce itp. Z pewnością ciekawych pomysłów dzieciom i rodzicom nie zabraknie. 



 

 

FIGURKI I STWORKI Z MASY  SOLNEJ 

Przepis na masę solną: 
1 szklanka soli 

1 szklanka wody 

2 szklanki mąki 

 łyżka oleju 

Wszystkie składniki mieszamy razem w misce, zagniatamy ciasto i dzielimy na małe porcje. 

Do każdej porcji ciasta można dodać np.  barwniki spożywcze, które pięknie masę zabarwią.  

Można też wykorzystać naturalne barwniki np.: papryka, kakao, kurkuma, sok z buraka lubi 

inne według upodobania. Gdy zrobimy więcej masy można przechowywać w woreczkach w 

lodówce. Z tak kolorowej masy możemy zrobić np. przepiękne kolorowe pisanki, świąteczne 

zajączki, kurczaki czy inne stworki.  

 

  

 

  



PIECZĄTKI Z ZIEMNIAKÓW 

Zabawa dobrze znana i bardzo lubiana zarówno przez młodsze dzieci, jak i te starsze. To doskonała 

propozycja zabawy dla dzieci w każdym wieku. Dzieci starsze mogą spróbować samodzielnie wyciąć 

sobie rożne wzory w ziemniakach. Dzieci przedszkolne natomiast mogą  poprosić  o pomoc  dorosłych 

lub starsze rodzeństwo, które powycina  rozmaite wzory w połówce ziemniaka.  Następnie  

zanurzamy  nasze kształty w farbie i stemplujemy  na  papierze wzory. 

  

Życzymy ciekawej i owocnej zabawy. Podzielcie się z nami swoimi pomysłami i przyślijcie swoje prace 

na adres:  angielski-klasa@wp.pl 


