
Kochani Mali Artyści! 

Chciałabym Wam zaproponować kolejną artystyczną przygodę związaną ze światem 

owadów. Tym razem będą to pomysły na prace plastyczne, które dotyczą tematu zajęć:              

„ Od gąsienicy do motyla”. W wolnej chwili obejrzyjcie, krótki 

film  https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA , z którego dowiecie się, jak 

wygląda przemiana gąsienicy w motyla. Na pewno ta wiedza Wam się przyda. Życzę wesołej 

i twórczej zabawy! Pochwalcie się wykonanymi pracami plastycznymi - czekam na Wasze 

zdjęcia. 

Pozdrawiam 

Kasia Klarkowska 

 

Propozycja nr 1  

Eko-gąsienice na liściu 

 

Potrzebne materiały: 

- nakrętki od butelek plastikowych, 

- kolorowy papier, 

- klej Magic,  

- nożyczki, 

https://www.youtube.com/watch?v=3HvR0aETxOA


- flamastry. 

Na  zielonej kartce papieru A4 narysujcie kształt liścia, następnie wytnijcie go nożyczkami.  

Zamiast wycinać nożyczkami możecie także nadać kartce kształt liść wydzierając ją palcami. 

W dalszej kolejności spodnie brzegi każdej z nakrętek  smarujemy mocnym klejem Magic 

przyklejamy  je na liściu w taki sposób aby powstały nam dwie gąsienice. Tworząc głowę 

gąsienic użyjcie trochę większych nakrętek. Na większe nakrętki ( głowy gąsienic ) naklejcie 

kółeczko z kolorowego papieru, następnie dorysujcie oczy i uśmiech. Na koniec narysujcie 

flamastrem czułki oraz odnóża gąsienicy.  

 

Propozycja nr 2  

Kolorowa gąsienica 

Potrzebne materiały: 

-biała kartka papieru A4, 

-kolorowy papier, 

-klej, 

-flamastry. 

Poszukaj kolorowego papieru. Następnie potnij go lub podziel na mniejsze kawałki. A teraz 

wykorzystując  skrawki papierów oraz własną fantazję  „wyczaruj” kolorową gąsienicę. Na 

białej kartce papieru A4 po kolei przyklejaj kawałki tworząc kształt gąsienicy. Oczy gąsienicy 

możesz wyciąć z papieru lub narysować flamastrem, dorysuj również czułki oraz odnóża. 

 

 



 
 

Propozycja nr 3  

Motyl kolorowy – malowanie farbami plakatowymi. 

Potrzebne materiały: 

- wydrukowany szablon motyla, 

-farby plakatowe. 

Pomaluj szablon motyla farbami. Następnie gdy praca 

wyschnie wytnij swojego motyla i przyklej go na 

kolorową kartkę papieru. Tak powstanie Twoje piękne 

dzieło.  

 



 

 

 

 

 

Propozycja nr 4  

Motyl wykonany z płatków kosmetycznych  

Potrzebne materiały: 

-kartka białego papieru A4, 

-klej, 

-płatki kosmetyczne 6 sztuk. 

-farby akwarelowe.  

Płatki kosmetyczne pomalujcie farbami. Malować możecie pędzelkiem, palcami lub gąbką. 

Dobór wzorów i kolorów zależy od Waszej pomysłowości. W dalszej kolejność wykonane 

skrzydełka motyli przyklejcie na kartkę papieru, pomiędzy skrzydełkami zostawcie trochę 

miejsca - tam czarną farbą domalujcie tułów oraz czułki motyla.  Na koniec domalujcie tło – 

trawę, słońce, niebo.  



 

 

Opracowanie i zdjęcia: Kasia Klarkowska  


