
 

 
Pani Jesień już do nas zawitała i w ogródku pojawiły się pierwsze kolorowe liście, 
więc możemy rozpocząć tegoroczne jesienne inspiracje. Ta prosta praca 
plastyczna jest zarówno dla najmłodszych dzieci jak i tych trochę starszych. 
Szablon Pani Jesień dzieci mogą dowolnie modyfikować, ozdabiać, wyklejać, 
malować, wycinać każdą techniką plastyczną. 
Wykorzystując kolory jesieni możecie wspólnie z dzieckiem dowolnie ozdobić 
szablon i stworzyć najpiękniejszą jesienną kreację dla Pani Jesień. Młodsze 
dzieci mogą malować, wyklejać plasteliną, przyklejać kolorowe liście, stemplować, 

wyklejać kulkami bibuły, odciskać fakturę pomalowanych liści… możliwości jest 
bardzo dużo, a każda pozwoli osiągnąć zupełnie inny efekt. Na końcu pracę można 
też ozdobić na przykład złotym brokatem. Z pewnością dzieci będą zachwycone 
efektem końcowym. 
Starszym dzieciom możemy zaproponować zabawę w projektantów i designerów. 

Z kolorowych liści możemy wcinać różne kolory i kształty próbując za ich pomocą 
stworzyć wyjątkową kreację dla Pani Jesień. Wycięte fragmenty liści przyklejamy 
klejem starając się stworzyć barwną kompozycję. Możemy zaprojektować zarówno 
suknię jak i kapelusz i buty. Dodatkowo do pracy można wykorzystać plastelinę. 
 
 
 

 

 

 

 
Ślimaki z liści to kolejny niebanalny pomysł na zabawę z dzieckiem. Jesień i kolory, 
które pojawiają się na drzewach nastrajają nas do twórczej pracy. Natura potrafi 
tak pięknie inspirować, że warto jej elementy wykorzystywać w pracach 
plastycznych. To prosty pomysł na połączenie kolorowych liści z plasteliną.  
 
Do wykonania ślimaka potrzebujecie: plastelinę, kolorowe świeże liście, klej i 

ewentualnie kreatywne oczka, ale można też ulepić je z plasteliny. 
 
Z kolorowych liści zwijamy paseczki szerokości około 1cm. Pierwszy liść nawijamy 
dla ułatwienia na wykałaczkę, a kolejne dokładamy jeden na drugi zwijając je w 
rulonik. Na każdy rulonik potrzeba około 5-6 liści, aby powstała średniej wielkości 
skorupa ślimaka.  Ostatni liść przyklejamy klejem, aby całość trzymała się razem. 
Następnie lepimy z plasteliny naszego ślimaka, doklejmy oczka i mocujemy, 
wytworzony przez nas wcześniej, liściasty domek. Wykonanie ślimaka trwa 
naprawdę krótko, a efekt końcowy jest klimatyczny i uroczy.  
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Jesień niezwykle inspiruje do tworzenia z dziećmi nowych prac plastycznych. 
Barwne liście, kasztany i otaczające nas kolory zachęcają do rozwijania w dziecku 
twórczości. To prosty temat dla najmłodszych, ale starszaki również będą 
zachwycone efektem. 

Wystarczy odrobina kolorowych świeżych liści, klej typu wikol lub magic, dwie 
sztywne kartki i nożyczki. Na początku na jednej z kartek rysujemy liść i wycinamy 
go. Na drugiej kartce przyklejamy liście jeden obok drugiego w taki sposób, aby 
zakleić barwnie cały środek kartki. Można też zamiast liści poprzyklejać kolorowe  
kawałki bibuły, pomalować kartkę farbami lub stworzyć mozaikę z powycinanych w 
malutkie kwadraciki kolorowych liści. Każdy z tych sposobów stworzy niesamowity 
efekt. Na końcu brzegi kartki z liśćmi smarujemy klejem i przyklejamy kartkę z 
wyciętym szablonem liścia. W prosty sposób stworzymy  jesienny i estetyczny 
obrazek wykonany przez dziecko, który świetnie nadaje się do wstawienia w ramkę 
i udekorowania domu. 

                                                                                                    

 

 
 
Mozaika z liści to doskonały temat dla każdego. Jesienią jest tyle barw i możliwości 
zainspirowania się otaczającą przyrodą, że koniecznie trzeba ten potencjał 
wykorzystać. Chcemy zaproponować Wam wykonanie z dziećmi mozaiki z 
kolorowych liści. To prosty i bardzo efektowny sposób nawet dla małych 
przedszkolaków, a starsze dzieci mogą popisać się swoją wyobraźnią. 
Świeże i kolorowe liście wycinamy w małe kwadraciki. Młodsze dzieci tną liście na 
dowolne małe kształty. Jest to dla nich fajne ćwiczenie. Gdy każde dziecko wytnie 
odpowiednią ilość liści przedstawiamy dzieciom tematykę i sposób tworzenia 
mozaiki. Zwracamy uwagę na dobieranie kolorów, możemy nawet przed 
przyklejeniem wycięte kawałki posortować według kolorów na żółte, zielone, 
czerwone itp. Z młodszymi dziećmi można wykonać mozaikowe drzewa, a starsze 
dzieci mogą stworzyć 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. 
 
 
 
 
 



 

 A oto pomysł z wykorzystaniem rosnących farb. Prosty przepis, fajna zabawa i 
zawsze piękne, zaskakujące efekty. Tym razem inspirujemy się kolorami jesieni.  
Do zabawy potrzebujecie: sól, wodę, mąką oraz farby lub barwniki. 

 
Mieszamy po jednej porcji wody, soli i mąki. Przykładowo wszystkie składniki po 
jednym kubku. Gotową masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, 
startą kredą lub farbami.  
Inna opcja to stworzenie pracy plastycznej z podstawowej masy bez kolorów i po 
wypieczeniu pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób uzyskamy podobny 
efekt rysunku 3D. Ta  masa została zabarwiona farbami i nakładana na szablony 
liści za pomocą drewnianych patyczków. 
Farby po nałożeniu na kartkę wypiekamy w kuchence mikrofalowej przez około 30 
sek. na mocy 800W. W tym czasie farby wysychają, twardnieją i unoszą się 
tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia. 
Dzieci zawsze są zachwycone stworzonymi w ten sposób pracami. Możliwość 
dotknięcia kolorowej powierzchni dodatkowo potęguje wrażenia. Jeśli nie mamy 
mikrofali, to można użyć piekarnika, ale trzeba wypiekać znacznie dłużej i 
pilnować, żeby się nie spiekło  
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Broszura dla rodziców 
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