
Kolejne pomysły na zabawę i prace 

plastyczne z plasteliny 

1. Stempelki z plasteliny 

    Z plasteliny możemy ulepić stempelek o dowolnym kształcie. Wystarczy 

przykleić go do drewnianego klocka lub kawałka tektury, użyć farb i stworzyć 

swój stemplowany obraz. 

Naszą zabawę możemy zacząć od opowiadania: 

     Najpierw niebo zasnuło się chmurami, spadł deszcz, a wśród zielonych traw 

pojawiły się ślimaki… 



 



2. Przyklejanie i rozcieranie plasteliny na szkle 

     Bardzo ciekawe doświadczenie. Kto odważny, może spróbować tego na 

okiennej szybie. My proponujemy ozdobić słoik i stworzyć z niego piękny 

wazon. Rozgniatanie i rozsmarowywanie plasteliny na szkle dostarcza nieco 

innych bodźców niż robienie tego samego na kartce. Sami musicie spróbować    

i ocenić. Utrzymanie słoika w rączkach i równoczesne lepienie może sprawiać 

pewne problemy, ale poradzicie sobie! Do dzieła! 

 

 



3. Figurki z plasteliny 

     Klasyczne lepienie figurek z plasteliny to świetna zabawa i ćwiczenie 

manualne. Na początek proponujemy prosty motyw, czyli ślimaki z plasteliny. 

      Najpierw kulamy wałeczki, potem zwijamy je w muszelkę, doklejamy 

naszego mięczaka i tak przynajmniej z kilkanaście razy, bo ślimaki mogą być 

kolorowe i różnej wielkości. Udanej zabawy! 



   

 

4. Plastelinowe drzewo 

     Na kartonie rysujemy konstrukcję pnia drzewa i gałęzi. Naklejamy na nią 

brązową lub czarną plastelinę. Teraz z zielonej plasteliny lepimy kuleczki, 

przyklejamy je i rozgniatamy przy gałęziach w charakterze liści. Ponieważ 

wiosna w pełni, można dokleić białe lub różowe kulki i mamy kwitnącą wiśnię 

lub jabłoń. Powodzenia! 



 

 

5. Wyklejanie szlaczków i lepienie po konturze 

     Zabawa polega na tym, że rysujemy na kartce jakiś kształt lub zestaw 

kształtów. Mogą to być kropki, kreski, zygzaki. Następnie zaklejamy 

je plasteliną w taki sposób, aby wiernie oddać ich kształt.  

     Możecie poprosić starsze rodzeństwo lub rodzica o wykonanie bardziej 

skomplikowanych rysunków, aby je wykleić lub wypełnić rozsmarowując 

plastelinę.  

      Życzymy wesołej i twórczej zabawy!!  



6. Odbijanie grafik z plasteliny 

     Na koniec fantastyczna zabawa dla dzieci i nawet dla dorosłych.                   

Na plastelinowej matrycy tworzycie rysunek i wydłubujecie go przy pomocy 

wykałaczki lub wsuwki do włosów. Następnie pokrywacie matrycę farbą            

i odbijacie rysunek na papierze, tworząc w ten sposób przepiękną grafikę 

techniką wypukłodruku. 

     Dokładny opis tego procesu, masę zdjęć i kilka przydatnych wskazówek oraz 

słów na temat grafiki warsztatowej znajdziecie w tym wpisie: Odbijane z 

plasteliny. Nowa eksperymentalna technika plastyczna 

 

http://mamarak.pl/2017/04/z-plasteliny-eksperymentalna-technika/
http://mamarak.pl/2017/04/z-plasteliny-eksperymentalna-technika/


 

 

 

   Kochani, życzymy Wam wspaniałej zabawy, dużo 

nowych wrażeń, mnóstwo twórczych pomysłów 

oraz pięknych prac plastycznych. Wierzymy mocno 

w wasze umiejętności, ściskamy Was cieplutko! 

Opiekunowie świetlicy szkolnej 

 


