
PRZYKŁADOWE  PRACE Z ZAJĘĆ Z ARTETERAPII, KTÓRE MOŻNA 

WYKONAĆ W DOMU 

 

WIOSENNA ŁĄKA – poniżej 3 propozycje na wykonanie takiej pracy 

 

Sposób 1. Potrzebne będą: farby, gąbka (zmywak kuchenny), kartka z bloku 

 

Maczamy końcówkę gąbki w farbie plakatowej. Zamaszystym ruchem tworzymy 

płatki kwiatka (od środka na boki). Jeśli gąbka ubrudzi się farbą myjemy ją  

i nabieramy następną farbę. Malujemy palec farbą i robimy środek kwiatka,  

a następnie używając gąbki stemplujemy tło. 

 

Sposób 2. Potrzebne będą: flamastry, klej albo zszywacz (jeśli ktoś ma), kartka  

z bloku technicznego, brystol albo kawałek tekturki (w zależności od tego czym 

dysponujecie) oraz chusteczki nawilżane 

 

Flamastrami ozdabiamy kilka nawilżanych chusteczek, dzięki czemu uzyskamy 

efekt rozmazanych, barwnych plam. Wszystkie ozdobione chusteczki przyklejamy 

lub przyczepiamy za pomocą kleju lub zszywacza na brystol, kartkę z bloku albo 

kartonik (w zależności od tego co wybraliście). 

 

Sposób 3. Potrzebne będą: blok lub karton, niebieski papier kolorowy, plastelina, 

klej 

 

Pracę rozpocznijcie od wyklejenia nieba kawałkami niebieskiego papieru, 

następnie zróbcie wałeczki z plasteliny i naklejcie tworząc kwiaty, drzewo, słońce 

oraz inne elementy według własnego pomysłu.  

 

OZDOBY WIELKANOCNE: 

„Wielkanocne pisanki” – narysujcie kontury pisanki, następnie wypełnijcie je 

dowolnymi materiałami według własnego pomysłu i dostępnych materiałów.  

Pomoce – karton, szablon pisanki, flamastry, ryż, kasza, drobny makaron, 

plastelina, klej, pędzel, farby, woda, kubek, ścinki tkanin, bibuła, papier kolorowy 

albo inne materiały, którymi dysponujecie, aby wypełnić kontury 

Zajączek z rolki od papieru – owińcie rolkę papieru brązową bibułą (albo taką 

jaką posiadacie), z drugiej rolki utnijcie dwa paski 5 cm, owińcie bibułą i 

przyklejcie – to będą uszy zająca, następnie dorysujcie mu oczy, nosek, wąsy i 2 

duże zęby. 

Potrzebne będą: 2 rolki od papieru, bibuła, klej, flamastry, nożyczki 



Zajączek ze stopy – potrzebne będą: farby, pędzelek i kartka z bloku  

Malujemy stopę na różowo albo inny wybrany kolor i odciskamy na kartce. 

Następnie dorysowujemy uszy i czekamy, aż przeschnie. Później uzupełniamy 

rysunek brakującymi elementami (nos, oczy, wąsy, zęby). Na końcu robimy tło 
według własnego pomysłu (może to być trawa, kwiatki, motylki). 

Kurczaczek – potrzebne będą: mały słoiczek (najlepiej taki po obiadkach dla 

dzieci albo inny niższy słoiczek), żółta bibuła na skrzydełka, klej magiczny albo 

na gorąco, żółta kartka, piórka albo kolorowy papier czerwony, oczka, guziczki 

albo oczy zrobione z kolorowego papieru 

Wykonanie: słoik odkręcamy i napełniamy go kawałkami żółtej bibuły. Zakręcamy 

i stawiamy na zakrętce. Doklejamy oczy, skrzydełka po bokach, a na górze 
piórko.  

PANI WIOSNA: 

Sposób 1.  

Mazakiem rysujemy portret Pani Wiosny. Z papierowych serwetek wycinamy 

paski - włosy. Z papierowej serwetki wycinamy ubranie i naklejamy. Z gotowych 

elementów - kwiatków robimy korale. Na białym bloku technicznym rysujemy 
kokardę i słoneczko. Wycinamy i naklejamy na głowie i nad głową Pani Wiosny. 

Potrzebne będą: papierowe kolorowe serwetki, blok techniczny kolorowy, biały, 

mazaki, kwiaty wycięte z serwetki albo z kolorowego papieru, klej, nożyczki 

Sposób 2:  

Z ozdobnego talerzyka (np. w kropki) wycinamy sukienkę, a z kolorowego papieru 

głowę. Oba elementy przyklejamy w środkowej części kartonu. Doklejamy włosy 

- kawałki włóczki, bibuły albo kolorowego papieru, oczy - gotowe elementy,  

z kolorowego papieru bądź narysowane. Później  dorysowujemy elementy twarzy. 

Kończyny (ręce i nogi) formujemy z kolorowej włóczki, bibuły albo kolorowego 

papieru. Bociana umieszczamy obok Pani Wiosny. Wykonujemy go z płatków 

higienicznych, kolorowego papieru. Na dole kartonu doklejamy kawałek 

kolorowej serwetki z wiosennymi motywami. Całość ozdabiamy chmurkami oraz 

innymi elementami np. kwiatkami, motylkami, słoneczkiem itp. zgodnie z inwencją 

twórczą. 

Potrzebne będą: karton A4, włóczka, bibuła, papierowy talerzyk, kolorowy papier, 

papierowa serwetka, klej, mazaki, nożyczki, płatki kosmetyczne 

 
Świat nitką malowany- maczanie nici lub wełny w farbie (czyste końcówki wystają 

poza kartkę), układanie wzoru na jednej połowie kartki, złożenie kartki  



i wyciąganie nici lub wełny; dorysowywanie dowolnych elementów farbami, 

kredkami lub ołówkiem. 

Pomoce – nici lub wełna o różnej grubości, farby, kubek, woda, pędzel, kredki, 

ołówek, karton. 

Fantazyjny wazon – wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika różnymi 

materiałami 

Pomoce – pojemnik plastikowy, metalowy lub szklany, plastelina, nasiona, ziarna, 

pestki, ścinki tkanin, papier kolorowy, gazety, klej, folia (wszystko to czym 

dysponujecie w domu) 

Hiacynty – do rolki wkładamy gazetową albo papierową kulkę, żeby zamknąć wlot 

i oklejamy kawałkiem zielonej bibuły. Na przygotowaną rolkę naklejamy 

pogniecione kawałki, uformowane kuleczki z bibuły. Z zielonego arkusza bloku 

technicznego wycinamy liście i doklejamy za pomocą kleju albo taśmy 

dwustronnej na dole rolki. Wykonany kwiat dekorujemy kokardką wykonaną z 

bibuły albo z tasiemki.  

Potrzebne będą: rolka po papierze toaletowym, kawałek gazety bądź ręcznika 

papierowego, zielona bibuła, zielony arkusz bloku technicznego, klej, taśma 

dwustronna, nożyczki, kokardka do dekoracji (bibuła albo tasiemka kolorowa) 

 Tulipany z pieczątek – ziemniaki kroimy na pół, następnie wycinamy na każdej 

połówce kształt tulipana. Malujemy stempel farbą, a następnie odbijamy na kartce. 

Robimy tyle stempli ile chcemy mieć kwiatków, później dorysowujemy łodygi i 

listki oraz tło zgodnie z własnym pomysłem. 

Potrzebne będą: 2 ziemniaki, farby, blok 

 


