
Kiermasz rozmaitości 

W dniu dzisiejszym chciałabym zachęcić Was drogie dzieci do 
wykonania „podwodnego świata mórz i oceanów w opakowaniu po pizzy”. Świat 
mórz i oceanów fascynuje wszystkich: dzieci i dorosłych. To poszukiwanie piękna i 
odkrywanie na co dzień niedostępnych miejsc nadaje uroku codzienności. 

 

Materiały i przybory potrzebne do wykonania pracy plastycznej: 

opakowanie po pizzy 

rolki po papierze toaletowym 

opakowanie po jajkach 

bibułka 

ołówek, marker 

farby, pędzel podkładka 

nożyczki 

klej, taśma dwustronnie klejąca 

kolorowa taśma klejąca 

zszywacz 

naklejki oczka 



Opakowanie po pizzy rozcinamy na pół tak by jedna część miała wszystkie 
brzegi. Tą część malujemy w środku na niebiesko. Będzie stanowiła tło naszej 
pracy.  

Rybki robimy z rolek po papierze toaletowym: każdą rolkę spłaszczamy, 
zszywamy w dwu miejscach zszywaczem biurowym, wycinamy na kształt rybki a 
następnie malujemy farbami. Po wyschnięciu naklejamy paski kolorowej taśmy 
klejącej, rysujemy buzię i naklejamy oczka. Rybki przyklejamy za pomocą taśmy 
dwustronnie klejącej. 

We wnętrzu kartonu przyklejamy skałę oraz wodorost. Aby obrazek był 
przestrzenny wodorost możemy nakleić na kartonowych elementach. 

Z zielonej bibułki wycinamy długie paski, naklejamy je na brzeg kartonu a 
następnie skręcamy i podklejamy od spodu pudła. Pasek żółtej bibuły naklejamy 
wewnątrz wąskiego brzegu, na dole – to piasek. 

Poza tym możecie zrobić akwarium według własnego pomysłu. 

Kolejna propozycja to Wierszyki Masażyki. Zaproście do zabawy rodzeństwo 
albo rodziców bo to fajna relaksująca zabawa.  

Babcia placek ugniatała [B. Kołodziejski] 
Babcia placek ugniatała, (Naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi) 
wyciskała, wałkowała. (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie 
jednocześnie) 
raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach) 
Potem trochę w przód i w tył, 
żeby placek równy był. 
Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem) 
w ciepłym piecu u babuni. 
A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach) 
każdy brzuch zadowolony. 

Kolejna propozycja to Magiczne sztuczki 

 

Zapraszam Was do obejrzenia i nauki magicznych sztuczek: 



Abrakadabra, Hokus-pokus niech się dzieje…….. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=Zw-
vvy1Gj3w&feature=emb_title 

 

Na koniec chciałabym Wam zaproponować coś do poczytania - „Awantury i 

wybryki małej małpki Fiki_Miki” 

 

Awantury i wybryki  

małej małpki Fiki - Miki 

Księga 1  

 

 

Całą bajkę przeczytacie pod adresem, a może pokusicie się o zrobienie 
ilustracji do bajki? 
Zapraszam! 
 

https://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2019/01/awantury-i-wybryki-maej-mapki-fiki-miki.html 

 

Życzę miłej zabawy i przypominam adres beatapopowicz4@gmail.com 

Pozdrawiam 

Beata Popowicz 


