
 

Klasa 2bu+4bu+5cu _ Zajęcia kształtujące kreatywność 

Temat:   Kwiatki (dla mamy ) i  motylki,  wyklejanka z makaronu 

Termin planowych zajęć: 26.05.2020 i 29.05.2020r 

 

Wykonanie – poproś tatę o pomoc  : 

                           zadania wykonuje klasa 2,4 i 5 w dniu 26.05.2020r. 

1/ Przygotuj: 

- ciemna tekturkę formatu A4 ( mała kartka z bloku rysunkowego) 
- makaron: rurki ,nitki, muszelki( takie rodzaje ,jak na obrazkach) 
- klej magik w tubce, 
-zielona krepę lub zielony filc 
- farbki, pędzelek ,pojemnik do wody  
-gazeta do osłony stołu 
 
2/ wykonanie  kwiatków z makaronu  - kolejne etapy przyklejania na tekturce : 

 

 

 

 

 

 

Gotowe kwiatki 

 

 

 

 

 

  

 

U dołu kartki przyklejamy trawkę wykonaną z zielonej krepy lub zielonego  filcu .                                                                 

Kwiatki malujemy farbkami na ładne, wesołe kolory. 

........................................ 

Zadania wykonuje klasa 4 i 5 w dniu 29.05.2020r. 

                              Uzupełniamy obrazek o motylki z makaronu. 

1/Przygotuj :  



-   makaron na dwa motylki  : 2 grubsze rurki ( odwłok),  2 duże muszelki( główki), 4 drobne kolanka 
(czułki), 8 większych muszelek(skrzydełka), 20 drobnych muszelek ( ozdoby skrzydełka), 8 ślimaczkóew ( 
pawie oczka 
- klej magik 
- farbki 
2/ Przyklej  2 motylki bezpośrednio do tekturki nad wykonanymi wcześniej kwiatkami z makaronu lub 

wykonaj mały płotek z patyczków albo słomek ( popatrz na ostatni obrazek)                                                                       

Poproś o pomoc dorosłego. 

 

przyklejamy gruba rurkę jako tułów motyla. Z jednej strony przyklejamy 

muszelkę która będzie główką motyla. Do główki przyklej dwa drobne 

kolanka ,które będą stanowiły czułka. 

 

 

 

 

Do boków grubej rurki przyklejamy po dwie muszle, które utworzą 

skrzydła. 

 

 

 

Na łączeniu z grubą rurką ( na pleckach motylka) przyklejamy po 3 
malutkie muszelki. 
                                                             

Po dwie malutkie muszelki przyklejamy u dołu dolnych skrzydeł 

motylka. 

 

 

Na skrzydełka naklejamy makaron ślimaczki, który utworzy nam tzw.  
pawie  oczka. 
 

 

W ten sposób przykleimy 1 lub 2 motylki nad kwiatkami 

 

Motylki pomaluj na 1 złoty kolor lub wieloma kolorami.                                                                  

Uwaga!  

Można też ( gdyby powyższy projekt wykonania okazał się za trudny) 

wykonać motylki poprzez wypełnianie powierzchni obrysowanych 

szablonów motyli drobnymi makaronikami, np. gwiazdkami. 

Zdjęcia wykonanych prac można nadsyłać do 1.06.2020 



 

Dodatek- szablony motyli 


