
Pomaluj obrazek plasteliną. Następnie rozłóż pestki słonecznika, 
wciskając je dokładnie w plastelinowe podłoże. 

Obrazek pomaluj palcami zamoczonymi w farbie.

1



Posłuchaj, jak pada deszcz. Wystukaj rytm palcami, wymawiając 
jednocześnie sylaby: kap, kap, kap; puk, puk, puk.

2



Pomaluj farbami warzywa, których nazwy kończą się głoską „a”. 
Wymyśl swój przepis na surówkę z tych warzyw.

3



Wyklej plasteliną owoc, którego nazwa jest najkrótsza. 
Pozostałe rośliny pomaluj palcami. Zanim farba wyschnie, 

posyp ją kawą lub herbatą.

4



Pokoloruj ufowarzywa pastelami. 
Wymyśl dla nich imiona.

5



Wstaw kwiaty do wody, dorysowując im łodygi. 
Pokoloruj obrazek według własnego pomysłu.

6



Oto zaczarowane koła. Zamień je w owoce 
i pomaluj kredkami świecowymi.

7



Pokoloruj arkusz papieru ściernego kredkami świecowymi. 
Podrzyj go na małe kawałki. Wyklej nimi grzybki. Z papieru 

ściernego wykonaj także słoneczko.

8



Połącz listki od najmniejszego do największego. 
Jakie drzewo zgubiło te liście?

9



Pomaluj obrazek farbami. 
Kolorowy śnieg wykonaj z kuleczek bibuły – naklej je.

10



Na czapce i szaliku doklej wzorki z kolorowych papierów.

11



Wyklej kawałkami miękkiej gazety ptaka. 
Uzupełnij obrazek kredkami świecowymi.

12



Pomaluj słoneczko małą gąbką zamoczoną w farbie. 
Promyki doklej z pociętych, cienkich rurek do napojów.

13



Zatemperuj kilka kredek ołówkowych. Uzyskane strużki 
naklej na wypełnioną klejem powierzchnię drzewka. 

Kredkami dorysuj przysmaki dla zimowych gości.

14



Dorysuj brakującą część miękkim ołówkiem. Następnie wyklej 
powierzchnię choinki pociętymi kawałeczkami gładkiej bibuły.

15



Pokoloruj obrazek kredkami. Płaszcz, czapkę i brodę 
wyklej kolorową watą (zamoczoną w farbie).

16



Pomaluj strój czarodzieja farbami. 
Mazakami dokończ kolorowanie obrazka.

17



Spraw, aby obrazek stał się zimowym krajobrazem.

18



Pomaluj obrazek farbami, używając pędzla lub rąk.

19



Narysuj techniką dowolną, o czym śni to drzewo.
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Kredkami narysuj na pisance dowolne wzory.

21



Ubierz kurczaka w baśniowe szaty. Domaluj je farbami.

22



Spraw, aby kwiaty przypominały postaci z bajek. 
Użyj farb i kolorowego papieru.

23



Doklej listki z wycinanek. Możesz je wyciąć lub wydrzeć. 
Postaraj się sprawić, by wyglądały jak w ruchu.

24



Wyklej bociana kawałkami materiałów tekstylnych 
i kuleczkami z bibuły.

25



 Wytnij kwiaty z pocztówek i doklej je na obrazku. 
Wazon pokoloruj kredkami. Dorysuj upominek, jaki dałbyś mamie.

26



Pomaluj rośliny farbami, wymieszanymi z kawą, kakao i cukrem. 
Tło pomaluj kawałkami waty, zamoczonymi w farbach.

27



Dokończ rysunek miękkim ołówkiem. Motyla wypełnij kolorowym 
celofanem lub papierem ozdobnym. Tło pokoloruj pastelami.
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Pomaluj rysunek gazą zamoczoną w farbie. 
Malując, dokładnie dociskaj ją do kartki.
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Wypełnij owoce różnymi materiałami. 
Tło pokoloruj kredkami świecowymi.
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Pomaluj obrazek klejem w sztyfcie. 
Następnie wypełnij go kawałkami włóczki.

31



Futerko kotka wykonaj z różnych materiałów tekstylnych. 
Tło pomaluj dowolnie.
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Wykonaj wydzierankę z kolorowego papieru. 
Kontury owoców i koszyk pokoloruj mazakami.
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Przedstaw owoce w ruchu. 
Dorysuj im rower, ubrania, nóżki itp.
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Pomyśl, co możesz zobaczyć w kropli deszczu. 
Namaluj to pastelami.
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Zamień koła w słoneczka. Spraw, aby były one uśmiechnięte.

36



37

Narysuj kredkami świecowymi jesienny ogród. Zaproś do niego 
także lato – dorysuj letnie, humorystyczne elementy.



38
Z kolorowych papierów, srebrnej folii, czasopism wytnij różne 

figury geometryczne: trójkąty, koła, kwadraty, prostokąty. 
Naklej je tak, aby powstał zamek dla Pani Zimy.



39

Wyobraź sobie, że miś marzy o wiośnie. 
Namaluj farbami akwarelowymi jego wiosenny sen.



Narysuj pastelami wiosenną postać. 
Z kolorowego papieru wytnij dla niej letnie ubranie.

40


