
Plastyczne inspiracje 

Moi drodzy mam dziś dla Was 3 propozycje prac plastycznych, mam nadzieję, że 

skorzystacie z nich i stworzycie 

Mamy piękną wiosnę, drzewa się zielenią, na łąkach coraz więcej kwiatów, 

przyroda budzi się do życia. To 

materiałów, które możemy wykorzystać po raz drugi. A tym samy stworzyć coś 

pięknego, co będzie cieszyło nasze oczy. Tym razem zachęcam do wykonania 

bukietu kwiatów. Materiały? Co macie pod ręką. Korki, butel

wyobraźni. 

Druga propozycja to o

organizera potrzebna jest puszka, farby i kolorowy papier, no i oczywiście garść 

fantazji, której Wam nie brakuje.

oryginalną ozdobą biurka, można tam trzymać flamastry, kredki, długopisy, co 

tylko chcecie. 

 

Moi drodzy mam dziś dla Was 3 propozycje prac plastycznych, mam nadzieję, że 

skorzystacie z nich i stworzycie ciekawe prace. 

Mamy piękną wiosnę, drzewa się zielenią, na łąkach coraz więcej kwiatów, 

przyroda budzi się do życia. To idealny moment aby  wykonać pracę plastyczną z 

materiałów, które możemy wykorzystać po raz drugi. A tym samy stworzyć coś 

co będzie cieszyło nasze oczy. Tym razem zachęcam do wykonania 

bukietu kwiatów. Materiały? Co macie pod ręką. Korki, butelka, słomka....użyjcie 

 

Druga propozycja to organizer „Zwierzak” – do wykonania takiego 

organizera potrzebna jest puszka, farby i kolorowy papier, no i oczywiście garść 

fantazji, której Wam nie brakuje. Własnoręcznie wykonany organizer będzie 

inalną ozdobą biurka, można tam trzymać flamastry, kredki, długopisy, co 
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Trzecia propozycja to tancerka. 

Kochani  w środę mamy Międzynarodowy Dzień Tańca. Zachęcam więc do 

wykonania rysunków tancerki w ciekawszy sposób :) na zwykłej kartce rysujemy 

tancerkę kredkami / flamastrami - wedle uznania :) spódniczkę bądź strój 

tancerki wykonujemy np. z ścinek z temperówki, piór, materiału, bibuły lub 

wszystkiego, co tylko wpadnie Wam do głowy ! 

 

Zachęcam do przesyłania zdjęć Waszych prac na adres: 

beatapopowicz4@gmail.com 

Pozdrawiam 

Beata Popowicz 


