
Krowa- praca plastyczna dla 

przedszkolaków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonania tej pracy plastycznej użyliśmy: niebieski i biały brystol, blok rysunkowy 

A3 (kartki w dwóch odcieniach zieleni), farby (kolor żółty, łososiowy/różowy, czarny), 

czarny pisak, ołówek, nożyczki, klej. 

Przed zajęciami sięgnęłam po biały brystol i narysowałam na nim krowę (razem 

z dzwonkiem), a następnie ją wycięłam. Ponieważ miałam duży brystol to wycięłam jeszcze 

jedną krowę       Obrysowałam ich kształt czarnym pisakiem oraz narysowałam szczegóły 

np. oczy. 

Rozdałam dzieciom zielone kartki i poprosiłam o wydzieranie pasków. Jest to świetne 

ćwiczenie małej motoryki i urozmaicenie ćwiczeń grafomotorycznych. Szczególnie ważnych, 

ponieważ przygotowują maluchy do opanowania umiejętności pisania. Z wydartych pasków 

powstała łąka. W tym celu dzieci smarowały klejem paski i po kolei przyklejały na niebieski 

brystol. Wtedy, ku uciesze dzieci, na łące pojawiły się krowy. Były całe białe, 

więc powiedziałam, że będziemy je malować. Radość była jeszcze większa. Dzieci 

pomalowały pędzelkami rogi, dzwonek, uszy itd. (zobacz na zdjęciach). Przedszkolaki 

nie mogły się doczekać, kiedy nasze krowy będą miały czarne łaty… Dlatego też, malowałam 

dłoń każdego dziecka czarną farbą. Łaskoczący pędzelek dostarczał bodźców sensorycznych. 

Nie wszystkie dzieci lubią brudzić rączki (szczególnie te z objawami nadwrażliwości 

dotykowej), więc takie działania mają również wartość terapeutyczną. Każdy przedszkolak 

odbił swoją dłoń i w ten sposób powstawały kolejne łaty.   

  



 

 

 

 

  



  



  



Kogut i kurczaczek- malujemy widelcem 
Dziś pokażemy, jak poszerzyć doświadczenia plastyczne dzieci i namalować kurczaczka 

oraz koguta…widelcem. Niebanalnie, kreatywnie i co najlepsze, efektownie  

Do wykonania kurczaczka i koguta użyliśmy: 

• białą i pomarańczową kartkę z bloku rysunkowego 

• farby plakatowe 

• widelec 

• flamastry 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widelec w dłoń i do dzieła! Nakładamy żółtą farbkę i za pomocą widelca rozprowadzamy ją 

na kartce, tak by powstał okrągły „pierzasty” kształt przypominający kurczaczka       

Najlepiej wykonywać ruchy od środka do zewnątrz. Można to porównać do malowania 

promieni słońca. Gdy nasza rozczapierzona kuleczka jest gotowa, odkładamy ją 

do wyschnięcia. W tym czasie wycinamy dziób, oczy i nóżki. Na koniec przyklejamy te 

elementy. Uroczy i zwariowany kurczaczek gotowy      
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Kogut- praca plastyczna 
Czas na koguta z pięknym upierzeniem. Zaczynamy od narysowania flamastrem kształtu 

przypominającego koguta – zobaczysz na zdjęciach o co mi chodzi       Malować będziemy 

oczywiście widelcem. Tym razem używamy kilku kolorów farbek. Rozprowadzamy 

widelcem kolory i mieszamy je ze sobą. Gdy farby wyschną możemy dorysować flamastrem 

dziób, grzebień, nóżki lub wyciąć z kolorowych kartek i przykleić. 

 

Tworząc kurczaczki i koguta, celowo zaproponowałam dzieciom użycie widelca. Dzięki 

niemu uzyskaliśmy ciekawy efekt. Trochę podobny do wydrapywanki. Ja to nazywam 

„efektem pazurków”. Kurczaczek wygląda jak pierzasta, rozczochrana kuleczka. Natomiast 

kogut jest barwny, jego piórka się mienią kolorami, podobnie jak u prawdziwego koguta. 

Podczas malowania widelcem dzieci rozwijają zdolności manualne, wyobraźnie 

oraz kreatywność. 
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