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Dzień dobry chłopcy 

Przed nami kolejne 2 tygodnie pracy w domu. Bardzo proszę abyście systematycznie uzupełniali 

zestawy które dla Was przygotowałem (dziękuje za przesłane zdjęcia). Pamiętajcie aby robić je co tydzień 

      

Pozostajemy w tematyce jesiennej, dlatego też przygotowałem dla Was kilka prac kreatywnych do 

samodzielnego zrobienia w domu. 

1. Jesienne słońce 

Wykonanie jest szybkie, łatwe, a słoneczna dekoracja pięknie ozdobi każde okno w domu 

            Do wykonania pracy potrzebujesz: żółte jesienne liście, kartę A4 i pisak lub wydrukowany szablon 

słońca, nożyczki, żółtą farbę, pędzel lub gąbeczkę, albo wacik do malowania. 

           Na kartce formatu A4 rysujemy 

słońce i malujemy je farbami. Możecie 

wykorzystać gotowy szablon na dole 

listu. Malować można z pomocą wacika, 

gąbeczki lub pędzla. Osobiście uważam, 

że stemplowanie gąbką lub wacikiem 

daje najciekawsze efekty. Dodatkowo 

możecie użyć różnych odcieni żółtej i 

pomarańczowej farby. 

            Po wyschnięciu farby wycinamy 

koło, które będzie naszym słońcem. 

Promienie zrobimy przyklejając do 

pomalowanego koła jesienne żółte liście.  

 

2. Mozaika z liści 

Mozaika z liści to kolejny pomysł na 

pracę. Jesienią jest tyle barw i możliwości 

zainspirowania się otaczającą przyrodą, że koniecznie trzeba ten potencjał wykorzystać. Jako drugą pracę 

proponuje Wam wykonanie mozaiki z kolorowych liści. To prosty i bardzo efektowny sposób. Będziecie mogli 

wykazać się swoją wyobraźnią 

           Świeże i kolorowe liście wycinamy w małe kwadraciki. Możecie je też pociąć na dowolne małe kształty. 

tworzenia mozaiki. Zwróćcie uwagę na dobieranie kolorów, możecie przed przyklejeniem posortować 

wycięte kawałki według kolorów na żółte, zielone, czerwone itp. Teraz stwórzcie dowolne tematy z barwnych 



liści starając się dobierać kolory. Kartkę 

najlepiej sztywniejszą techniczną lub brystol 

smarujemy klejem typu magic, introligatorski 

lub wikol i przyklejmy kawałki wyciętych liści 

w wybrane miejsca. Efekt końcowy jest 

fantastyczny. 

 

3. Jesienny frotaż 

Frotaż to bardzo prosta, szybka i efektowna 

technika plastyczna. Do jej wykonania 

potrzebujecie różne kształty liści, kartki, kredę, 

suche pastele lub węgiel. Pod kartkę kładziemy 

liść, a następnie pocierając kartkę położonym na 

płasko węglem lub kredą odciskamy fakturę liścia. 

Mieszając różne kolory można uzyskać ciekawe 

efekty.  

 



4. Jesienny lampion 

Na koniec kreatywnych zmagań proponuje Wam stworzenie jesiennego lampionu. Do wykonania 

lampionu potrzebujemy jesienne kolorowe liście, kilka białych świec i słoik lub ładny kielich. Białe świece 

rozpuszczamy na małym ogniu w garnuszku. Suche liście układamy na blacie wybierając te, które chcemy 

umieścić na naszym lampionie. Następnie maczamy każdy z liści w rozpuszczonym wosku i pozostawiamy do 

osuszenia na papierowych ręcznikach. W ten sposób uda nam się zatrzymać kolory jesieni na bardzo długo. 

Liście po woskowaniu pięknie się mienią i wyglądają jak delikatnie oszronione. Następnie moczymy w wosku 

ścianki słoika. Teraz planujemy swoją jesienną kompozycję, moczymy spód liścia i przykładamy do słoika. 

Wszystko ładnie się przyklei i scali w klimatyczny lampion. Już po chwili nasza klimatyczna dekoracja będzie 

gotowa.  

 



5. Zabawy dla całej rodziny 

Moi drodzy, w związku z ograniczeniami jakie nas spotkały, zmuszeni jesteśmy do częstszego 

przebywania w domu. Wykorzystajcie ten czas aby wspólnie coś porobić. Poniżej przedstawiam kilka 

propozycji do wspólnej aktywności w domowym zaciszu. 

• Wielki rodzinny rysunek 

Do tej zabawy potrzebujecie wielkiego kawałka papieru – podłużnego albo np. metr na metr. 

Podzielcie go, po równej części dla każdego członka rodziny. A potem wymyślcie temat, np. „moje największe 

marzenie”. Taki rysunek będzie po latach wspaniałą pamiątką, więc koniecznie go odłóżcie w bezpieczne 

miejsce. 

• Zakopywanie skarbu 

Jeśli mieszkacie w domku z ogrodem, pobawcie się w zakopanie skarbu. Jeśli jednak mieszkacie w 

bloku, to poszukajcie miejsca niedaleko domu gdzie możecie zakopać skarb. Cały pomysł polega na włożeniu 

do szkatułki skarbów – jakiegoś tekstu napisanego wspólnie, rysunku, cennej pamiątki, zabawki. Potem 

wystarczy zakopać…i odkopać za kilka, kilkanaście lat       

• Poszukiwanie skarbów 

Na dworze (lub w domu) w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) schowajcie jakiś przedmiot. 

Powiedzcie do szukającego np.: „Idź do przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym 

poleceniem może być podanie liczby kroków, jakie szukający ma przejść. 

• Co tu się zmieniło 

Znacie wasze mieszkanie, ale czy pamiętacie, gdzie co w nim się znajduje? Jedna osoba wychodzi z 

pokoju, a reszta coś zmienia (chowa wazon, zdejmuje obraz) i zaprasza wygnańca z powrotem. Czy odgadnie, 

co się zmieniło? Poćwiczycie spostrzegawczość 

6. Praca na komputerze 

Chłopcy, nie możemy korzystać z programów z naszej klasy, ale zachęcam Was do korzystania z programów 

edukacyjnych, które znajdziecie w Internecie. Poniżej linki do ciekawych stron: 

https://pisupisu.pl/ - stopniujcie poziom trudności poprzez rozwiązywanie kolejno zadań znajdujących się 

na stronie. 

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,115617-rlax.html- ciekawa gra logiczna, polegająca na usuwaniu 

najbardziej wysuniętych klocków. Spróbujcie. 

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/gra,1977d0-isoball.html – budujcie trasę tak, aby kulka wpadła do 

dziury, dwukrotne kliknięcie zmienia pozycję klocka. 
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