
Kreatywne aktywności dla dzieci 
 
 

1. Mniszek lekarski metodą stemplowania . 
Potrzebujemy: kolorowa kartka, biała farba, rolka po papierze toaletowym ewentualnie kredki. 
Wykonanie: Nacinamy rolkę po jednej stronie od dołu-im więcej nacięć tym lepiej (w efekcie 
powstaje jakby drzewko) a następnie maczamy w farbie i odciskamy na kartce, dorysowujemy 
łodygę i liście. 
 
 

2. Ekozabawka z butelki plastikowej. 
Potrzebujemy: butelkę plastikową, bibuła, papier, klej, nożyczki, taśma papierowa. Wykonanie: 
Odcinamy gwint butelki. Oblepiamy butelkę taśmą papierową (nie musi być dokładnie). Następnie 
smarujemy butelkę klejem oblepiamy bibułą, doklejamy oczy, buzię. Instrukcję oraz efekty pracy 
można podziwiać na https://www.youtube.com/watch?v=vf_YcFRLaWA 
 

3. Minionki z rolki po papierze toaletowym. 
Potrzebujemy: rolki po papierze toaletowym, papier w kolorze żółtym niebieskim, białym i 
czarnym, kleju nakrętki plastikowej. Wykonanie: żółtą kartkę naklejamy na rolkę, przyklejamy 
nakrętkę, która będzie okiem minionka, przyklejamy pasek niebieskiego papieru (spodnie), 
dorysowujemy buzie instrukcja https://www.youtube.com/watch?v=z4kHU3X-PBE 

4. Kurczak- pacynka z papieru 
Potrzebujemy: kolorowy papier, klej nożyczki Wykonanie: 
https://www.youtube.com/watch?v=CtbFLxOvwXk 

5. Zabawy masami plastycznymi: 
 
        a. Slime. Potrzebujemy: bezbarwny klej, soda oczyszczona, płyn do soczewek, opcjonalnie 
brokat.  Wykonanie: mieszamy ze sobą 50ml kleju, 2 łyżki wody, mieszamy, 2 łyżki płynu do 
soczewek dodajemy szczyptę sody (w razie potrzeby można dodać sody do uzyskania pożądanej 
konsystencji. 
       b. Piankolina. Potrzebujemy  mąka ziemniaczana, pianka do golenia. Wykonanie: pół szklanki 
mąki ziemniaczanej mieszamy z pianką do golenia. Składniki można ze sobą mieszać w dowolnych 
proporcjach w zależności od tego jaką chcemy uzyskać konsystencję 
       c. Masa solna. Potrzebujemy: szklanka mąki, szklanka soli, pół szklanki wody. Wykonanie : 
Składniki ugniatamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Można z niej lepić oraz wałkować i 
wycinać różne kształty. Masa schnie ok 2 dni, ale możemy ten proces przyspieszyć piekąc w 
piekarniku w temperaturze 50 stopni przez 45 min 
       d. Domowa ciastolina. Potrzebujemy: 2 szklanki mąki pszennej, szklanka soli, 2 szklanki 
ciepłej wody, 2 łyżki oleju, łyżka kwasku cytrynowego, opcjonalnie- olejki do ciast(gdy chcemy 
żeby pachniała) oraz barwniki spożywcze 
       e. Masa porcelanowa. Potrzebujemy: szklanka kleju wikolu, szklanka mąki ziemniaczanej, 
łyżka oleju.  Wykonanie składniki zagniatamy następnie wałkujemy  i wycinamy różne kształty, 
masa nie wymaga pieczenia bardzo szybko zasycha dlatego warto nieużywaną część masy włożyć 
do szczelnego woreczka 
       f. Piasek kinetyczny potrzebujemy  1 kg mąki ziemniaczanej szklanka oleju, barwnik lub starta 
kolorowa kreda wykonanie składniki wrzucamy do dużej miski lub innego pojemnika mieszamy i 
można zacząć zabawę 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vf_YcFRLaWA

