
 

 

 
Numer 2 (czerwiec) 2016 

Redaguje Jolanta Łukasiewicz 

 

Szanowni Państwo!  

 Oddajemy w Wasze ręce drugi numer naszej przedszkolnej gazetki. 

Można w niej znaleźć migawki z życia przedszkola – zajęć prowadzonych 

z dziećmi, zabaw, teatrzyków, koncertów, wycieczek, konkursów i innych 

ciekawych wydarzeń, w jakich braliśmy udział w minionym roku szkolnym. 

Znajdą w niej Państwo przepisy kulinarne (do wykonania razem z dziećmi), 

propozycje zabaw i inne ciekawostki. Mamy nadzieję, że w ten sposób 

przybliżymy Państwu nasze przedszkole i zainspirujemy do wspólnych zabaw 

z dzieckiem. 

Życzymy miłej lektury! 

 

 



Z życia przedszkola 

Pierniczki bożonarodzeniowe – zajęcia prowadzone przez mamę dzieci 

z naszego przedszkola 

 

Pokaz łucznictwa – prowadzony przez tatę dzieci z naszego przedszkola 

 



Jasełka w Domu Kombatanta w wykonaniu grupy V 

 

 

 

Finaliści konkursu kolęd i pastorałek 

 



Koncerty edukacyjne – rok z folklorem Polski 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Teatrzyki 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Spotkania integracyjne – Szkoła Podstawowa nr 306 

 



 

 

 

 

 



 

 

Zajęcia plastyczne w grupie IV 

 

 



 

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu 

 



 

 

 

 

 



 

 

Odwiedziny absolwentów przedszkola 

 



 

 

Cała Polska czyta dzieciom 

 



 

 

Przebieranki 

 



 

 

 

Bal karnawałowy 

 

 

 



 

 

 

 

 



Spotkanie z weterynarzem – pies 

 

 

 

 

 



Spotkanie z weterynarzem – szynszyla 

 

 

 

 



Czas na zabawę 

 

Zielony Dzień 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Zajęcia etnograficzne 

 

 

 



 

 

 

 



Zajęcia otwarte w grupie I 

 

Zajęcia rytmiczne w grupie IV 

 

 



Wycieczka „Chleb i mleko” 

 

 

 



 

 

 



Wycieczka do Straży Pożarnej 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Piknik Rodzinny 

 

 

 

 

 

 

 



Pożegnanie przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porozumienie bez agresji 

Każdy z nas narzeka czasem, że nie może porozumieć się z jakimś 

człowiekiem – w domu, w pracy, na ulicy czy w innej sytuacji. Mówimy tym 

samym językiem, a nie możemy się zrozumieć, dochodzi do konfliktów 

w zupełnie banalnych sytuacjach. I gdy się później nad nimi zastanawiamy, 

gdy szukamy przyczyny zaistniałego nieporozumienia, nie możemy jej znaleźć. 

Okazuje się, że sprawa jest prostsza i równocześnie trudniejsza niż nam 

się wydawało. Bo jednak mówimy w odmienny sposób, na co innego 

zwracamy uwagę. 

Psycholog Marshall B. Rosenberg w swojej książce „Porozumienie bez 

przemocy” opisuje dwa style porozumiewania się. Przypisuje im sylwetki 

zwierząt – szakala i żyrafy oraz opisuje charakterystyczne cechy obu typów 

zachowań. Język szakala jest językiem agresywnym, żyrafy – empatycznym. 

„Język żyrafy” czyli język serca – to sposób porozumiewania się z ludźmi, 

dzięki któremu czują się oni słuchani i ważni, sprawiający, że w przyszłości 

mają szansę na większe zrozumienie własnych emocji, nazwanie ich, 

a w konsekwencji na samoakceptację i asertywne zachowania w relacjach 

z innymi. Symbolizuje on szczerość, umiejętność słuchania, rozumienie punktu 

widzenia innych (empatię), wyrozumiałość i cierpliwość przejawiające się 

przede wszystkim w komunikowaniu się bez oceniania i krytykowania 

(świadome oddzielanie własnego osądu od spostrzeżeń). Ludzie posługujący 

się tym językiem mówią o swoich uczuciach, reagują na potrzeby i uczucia 

innych. Są serdeczni, nie miewają kompleksów i szanują innych – chcą im 

pomóc w potrzebie. 

„Język szakala” – to sposób porozumiewania się z ludźmi oparty na 

szeroko pojmowanej przemocy, braku szacunku dla uczuć i potrzeb innych, 

ukierunkowany wyłącznie na osiągnięcie celu. Jest przeciwstawny do języka 

żyrafy i w związku z tym symbolizuje agresję i egoizm. Człowiek posługując się 

tym językiem oczekuje spełnienia swoich żądań, nie respektując prawa 

innych do samostanowienia. Wypowiadając się generalizuje, uogólnia, rani, 

krytykuje – za jego słowami kryje się osąd bądź opinia o ludziach, czasem 

oskarżenie lub nawet groźba. Atakuje i narzuca swoje zdanie – liczy się tylko 

on sam. Neguje prawa i wartości innych ludzi. 

Jak to wygląda w praktyce? Oto kilka przykładów z codziennego życia: 

Szakal: Zbyszek zawsze się spóźnia.  

Żyrafa: Zbyszek ostatnio spóźnił się. 

Szakal: Jesteś ciągle zajęty. 

Żyrafa: Ostatnio, gdy się spotkaliśmy też byłeś zajęty. 



Szakal: Jesteś niegrzeczny! 

Żyrafa: Pokazanie języka było niegrzeczne. 

 Jak widać. Łatwo wejść w ocenę innego człowieka i dyktowanie mu 

warunków. M. B. Rosenberg opracował formułę porozumienia bez przemocy 

(PBP). Model tego postępowania zakłada cztery elementy: spostrzeżenie, 

uczucia, określenie własnych potrzeb oraz prośba. Sprawdza się on zarówno 

w negocjacjach handlowych jak i w sytuacjach rodzinnych. 

 Spostrzeżenie – na tym etapie należy skoncentrować się na tym, co się 

faktycznie stało – bez odwołania do ocen, opinii, wcześniejszych 

doświadczeń. Jest to etap obserwacji konkretnego wydarzeni – dostrzeganie 

tego, co się stało, co zostało powiedziane. 

 Uczucia – należy mówić o własnych uczuciach bez odnoszenia się do 

innych ludzi, bez uogólniania typu : „wszyscy mówią, że…”. Błędem jest też 

sformułowanie typu „ Czuję, że mnie nie lubisz”, ponieważ w rzeczywistości nie 

nazywa uczuć autora wypowiedzi. Trzeba nazywać rzeczywiste uczucia: 

„Czuję złość/irytację/gniew/smutek”, „Jest mi przykro” itp.. 

 Określenie własnych potrzeb – konkretne nazwanie własnych potrzeb 

zamiast osądzania, stawiania diagnoz, krytykowania czy interpretacji cudzych 

zachowań stanowiących zastępcze formy ich ujawniania. Atakowany 

odpowie bowiem atakiem, który jest uznawany za najlepszą formę obrony. 

Klasyczny przykład stanowi kobieta, która zamiast wprost powiedzieć mężowi, 

że oczekuje od niego więcej zainteresowania, robi mu awanturę, że za długo 

siedzi w pracy, nie interesuje się dziećmi itp.. 

 Prośba – czyli mówienie wprost czego się oczekuje od innych bez 

uciekania się do ogólników. Nie można zakładać, że rozmówca sam się 

domyśli, o co chodzi skoro do tej pory się nie domyślił. Prośba: „Zachowuj się 

dziś grzecznie” co innego może oznaczać dla dziecka, a co innego dla 

rodzica. Wypowiedzenie konkretnej prośby: „Nie rzucaj zabawkami” stanowi 

określenie sytuacji, w której dziecko zachowuje się w niewłaściwy sposób 

i ułatwi mu spełnienie prośby. 

 W języku żyraf u podstaw każdego gniewu leży niezaspokojona 

potrzeba. Należy więc otworzyć się na potrzeby innych ludzi. Nie jest to łatwe, 

ale przynosi bardzo dobre efekty. Dopóki ludzie doszukują się 

w wypowiedziach innych oskarżeń pod swoim adresem – nie słyszą ich 

bólu, a nie znając ich oczekiwań – robią cokolwiek. Dzięki PBP każdy może 

nauczyć się słuchać samego siebie. 

 

        mgr Jolanta Łukasiewicz 



Kącik specjalisty – rozwój sprawności ruchowej 

przedszkolaka. 

W obecnych czasach bardzo popularne jest propagowanie różnego 

rodzaju aktywności fizycznej. Zachęca się ludzi dorosłych do uprawiania 

sportu, dba o nie zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego. Małych 

dzieci nie trzeba zachęcać do ruchu. Już od momentu narodzin dziecka 

obserwujemy stopniowe zdobywanie przez nie coraz większej sprawności 

fizycznej, cieszymy się z każdego stopnia rozwoju jego sprawności ruchowej. 

I bardzo możliwe, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sprawność ruchowa 

ma wpływ na rozwój jego mózgu, umiejętności poznawczych i innych sfer 

rozwoju. 

Dziecko bada świat i poznaje go wszystkimi zmysłami, wykorzystując do 

tego ruch – ruch ręki, nogi, oczu, palców… Zadaniem dorosłych nie jest 

powstrzymywanie dziecka (bo upadnie, bo się uderzy), ograniczanie go 

(jeszcze tego nie potrafisz, ja to zrobię szybciej, spieszę się) lecz 

ukierunkowywanie, podawanie zasad, zapoznanie ze sposobem wykonania. 

Ktoś może się zapytać dlaczego mamy wspomagać i ukierunkowywać, a nie 

ograniczać i wyręczać.  

Otóż właśnie dlatego, że ruch stanowi podstawę wszystkich działań 

małego dziecka i w związku z tym sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi. 

Sprawność fizyczną człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich 

działalności związanych z ruchem określamy mianem motoryki i rozróżniamy 

jej dwa rodzaje: motorykę dużą czyli sprawność fizyczną całego ciała oraz 

motorykę małą czyli sprawność dłoni i palców. 

   

Motoryka duża. 

 Prawidłowy rozwój sprawności fizycznej stanowi podstawę do ogólnego 

rozwoju dziecka. Nie rodzimy się z dobrze wykształconą motoryką – 

nabywamy ją w trakcie naszego rozwoju i w związku z tym musimy ją 

wykształcać poprzez ciągły, swobodny ruch, a także działania sterowane, 

które poprawiają sprawność ruchową ciała. W prawidłowej stymulacji 

procesu rozwoju sprawności ruchowej dziecka istotne jest przechodzenie od 

motoryki dużej do motoryki małej. Aby dziecko mogło poprawnie wykonywać 

złożone ruchy motoryki małej (rysowanie, pisanie), musie najpierw w 

wystarczającym stopniu opanować proste ruchy z zakresu motoryki dużej. 

Jeśli dziecko nie będzie potrafiło przejść po wąskiej kładce, to 



najprawdopodobniej nie narysuje prawidłowo szlaczka  z powodu za słabo 

wykształconej koordynacji ruchowo – zmysłowej. 

 W przedszkolu oprócz zabaw ruchowych dzieci wykonują także 

ćwiczenia gimnastyczne, mają czas na dowolne zabawy ruchowe w sali i na 

powietrzu. Jaka jest rola poszczególnych form aktywności fizycznej? 

 Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne mają duży wpływ na 

kształtowanie osobowości dziecka oraz na kształtowanie cech jego 

charakteru. Poprzez wyrabianie szybkiej orientacji, opanowania, zręczności, 

pobudzanie energii, odwagi, a także inicjatywy mają wpływ na umiejętność 

radzenia sobie, pokonywania trudności oraz współdziałania w zespole.  

 Bezcenną rolą zabaw ruchowych jest wprowadzanie radosnego 

nastroju i dobrego samopoczucia, umożliwienie zaspokojenia naturalnej 

potrzeby ruchu, rozwój sprawności ruchowej. Stwarzają również warunki do 

czynnego wypoczynku. Stymulują rozwój psychosomatyczny, gdyż oprócz 

wymienionych już skutków utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują 

nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności świadomą 

dyscyplinę, i karność oraz umiejętność współżycia w grupie rówieśniczej. 

Pomagają rozwijać spostrzegawczość, orientację w przestrzeni, umiejętność 

oceny kierunku i odległości, poznawanie stosunków liczbowych, 

rozpoznawanie barw i kształtów oraz wielu innych bezcennych umiejętności.  

Zabawy ruchowe  i ćwiczenia organizowane w przedszkolu 

w odpowiednich porach dnia pomagają również w zorganizowaniu 

i zdyscyplinowaniu grupy dziecięcej, przejściu w sposób uporządkowany ze 

swobodnej zabawy do czynności i zabaw grupowych, wytworzeniu miłego 

nastroju, pobudzeniu układu krwionośnego i oddechowego do 

odpowiedniego działania. 

Jak widać, działania w zakresie motoryki dużej maja wpływ nie tylko na 

sferę czysto fizyczną, ale również na psychikę dziecka – w tym na jego 

emocje oraz umiejętności interpersonalne. 

W zakresie fizycznego rozwoju ważnym elementem jest również 

działanie profilaktyczno – korekcyjne. Wszystkie ćwiczenia rozwijające 

sprawność ruchową, wzmacniające mięśnie pomagają w kształtowaniu 

prawidłowej postawy, a co za tym idzie – we wszystkich sferach 

prowadzących do prawidłowego odbierania, przekształcania 

i wykorzystywania bodźców z otaczającego nas świata. 

Warto więc wykorzystywać każdą wolną chwilę na zabawę 

z dzieckiem, spacery, rozwijać jego sprawność ruchową. Nie trzeba mieć 



specjalnych pomocy, żeby ćwiczyć chodzenie po wąskiej kładce – wystarczy 

skakanka rozłożona na podłodze, krawężnik na ulicy (taka zabawa może 

urozmaić nudną wędrówkę ulicami). Nie zabraniajmy dziecku wchodzenia na 

drzewa tylko nauczmy je, jak to robić w sposób bezpieczny i sensowny 

(dziewczynkom również przyda się ta umiejętność). Zwykłe "siedzenie po 

turecku (siad skrzyżny) jest wspaniałym ćwiczeniem przeciw płaskostopiu, 

więc korzystajmy z niego podczas zabawy z dzieckiem. Czworakujmy z nim 

pokonując przeszkody np. przechodząc nad samochodzikiem lub ułożoną w 

koło na podłodze skakanką (przechodzenie przez kałużę). Można wymyślić 

więcej zabaw tego typu, a nawet zaproponować dzieciom, aby to one 

znalazły zastosowanie w podobnej zabawie dla różnych przedmiotów życia 

codziennego. Bo właśnie na tym polega edukacja przedszkolaków – na 

nauce przez zabawę. 

 

Motoryka mała. 

 Oczywiście nie czekamy na to, aż dziecko osiągnie wymaganą przez 

nas sprawność ogólnoruchową i już praktycznie od urodzenia dostarczmy mu 

zabawki oraz inne bodźce wpływające na jego rozwój w zakresie małej 

motoryki. Zapewne nikt nie zaprzeczy stwierdzeniu, że ręka to 

wyspecjalizowany narząd ruchowo – chwytno – badawczo – komunikacyjny. 

Jest bardzo ważnym organem sensorycznym, gdyż dzięki niej dokonujemy 

rozróżniania cech i właściwości przedmiotów określając, co jest twarde lub 

miękkie, mokre czy suche, zimne lub ciepłe, lekkie albo ciężkie, płaskie lub 

wypukłe… Zwykle nie zwracamy uwagi na to, jak wykonywać codzienne 

czynności typu: przewracanie kartki w książce, zapinanie guzików, nawlekanie 

igły… Jednak, gdy dojdzie do jakiegoś zaburzenia np. zranienia, stłuczenia 

czy zaburzenia koordynacji, zaczynamy zwracać na to uwagę. Te czynności 

są dla nas tak oczywiste, że jest norma dla nas, iż dorośli radzą sobie z nimi, 

a małe dzieci nie potrafią ich wykonać, więc… No właśnie. Bardzo często 

zdarza się, że kierując się takim tokiem myślenia wykonujemy je za dzieci, 

zapominając o etapie uczenia się. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 

uczenie się jest procesem, a więc nie przebiegnie natychmiast – potrzebuje 

czasu. Jedni potrzebują go więcej, inni mniej, ale wszyscy go potrzebują. Nie 

zakładajmy więc dzieciom butów (bo za długo to trwa), dajmy im 

samodzielnie przekręcić bluzkę na prawą stronę (choć się śpieszymy, a on robi 

to jeszcze tak nieporadnie). Jeśli dziecko popełni błąd, nie okazujmy 

zniecierpliwienia i nie wyręczajmy go  - wszak najlepiej uczymy się na 

błędach. 

 Faktem też jest, że wykonując jedne czynności z zakresu motoryki małej, 

bądź ucząc się je wykonywać, tworzymy podstawy do nabywania innych 



umiejętności w tym zakresie. Dlatego nie warto czekać, aż dziecko pójdzie do 

przedszkola, żeby dać mu do ręki kredki, pędzel czy nożyczki. Można 

malować na gazetach, ciąć je, drzeć czy zgniatać, a stosując wyżej 

wymienione narzędzia uczyć dzieci prawidłowego uchwytu i dać im okazję 

do wyrażania emocji, do eksperymentowania różnymi materiałami. Dobrze 

jest włączyć dzieci do prac domowych np. do gotowania – ugniatać z nimi 

ciasto, lepić pierogi, mieszać sałatkę, wykrawać pierniczki. Te proste 

czynności z życia codziennego bardzo usprawniają motorykę, a równocześnie 

są okazją do „bycia razem”, wzmacniania więzi rodzinnych, uczenia zasad 

współpracy i higieny. 

 Czynności z zakresu motoryki małej pobudzane są przez naśladowanie, 

percepcję, motorykę dużą, a przede wszystkim koordynację ruchowo – 

zmysłową. Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie jej 

doskonalenia są kontrolowane ruchy rąk i palców, chwytanie przedmiotów 

jedną ręką bez pomocy,, manipulowanie przedmiotem w celu wykonania 

zadania, skoordynowane użycie obu rąk. 

 Jak ją ćwiczyć w sposób bardziej zorganizowany? Najlepiej poprzez 

rysowanie na temat dowolny i zadany, np. narysuj siebie, rysunki z jak 

największą liczbą szczegółów; kalkowanie obrazków; obrysowywanie 

szablonów; rysowanie po śladzie; cięcie po narysowanych liniach; wycinanie 

najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów; lepienie 

z plasteliny bardziej złożonych zwierząt, postaci ludzkich; malowanie palcami, 

watą, gąbką, pędzlem; stemplowanie; wydzieranie z kolorowego papieru 

i naklejanie wydzieranki na papier; rysowanie szlaczków; łączenie linii, kropek; 

rysowanie  linii wewnątrz labiryntów; dorysowywanie brakujących elementów; 

zgniatanie kartki papieru (gazety) jedną ręką w małą kulkę; nawlekanie 

koralików; przewlekanie sznurowadeł i ich zawiązywanie; zapinanie guzików, 

suwaków oraz wszystkie inne działania, w których ćwiczymy sprawność 

manualną. Wiele ćwiczeń z tej dziedziny można znaleźć w bogatej literaturze 

dotyczącej tematu oraz na stronach internetowych. 

       Opracowały: mgr Alicja Balcer 

        mgr Jolanta Łukasiewicz 

 

 

 

 



Humor przedszkolaka 

Mama Ani bardzo chciała 

pochwalić się umiejętnością 

wypowiedzi córki, która do ukończenia 

trzech lat prawie nie mówiła. Prosi 

więc czteroletnią już córkę, aby kolejny 

raz tego dnia powtórzyła zdanie: Stół 

z powyłamywanymi nogami. Córka, 

zdenerwowana ciągłym 

powtarzaniem tego zdania, rozłożyła 

ręce i stwierdziła: - Mama, to przecież 

stół bez nóg.  

 

 

 

 

 Innego dnia mama Ani wraca do 

domu i wita się słowami:  

- Cześć i czołem, spotkamy się pod 

stołem.  

Na to córka odpowiada:  

- No to mama – właź pod stół!  

 

 

 

 

Trzyletnia Anetka podczas majówki połączonej 

z wędkowaniem ze zdziwieniem obserwuje 

wujka wrzucającego zanętę do wody (pokarm 

dla ryb wymieszany  z ziemią i uformowany 

w kule). Zdegustowana takim marnotrastwem 

woła: 

- Wujek, nie wrzucaj babek do wody! 

 

 



Kącik kucharski 

Wspólne gotowanie z rodzicami sprawia dzieciom ogromną frajdę 

i daje wszystkim dużo radości. Dzieci chętniej zjadają przygotowane przez 

siebie posiłki. Można budować w ten sposób zdrowe nawyki żywieniowe. 

Przygotowanie potrawy pozwala dziecku “poczuć” ją wszystkimi zmysłami – 

dotykiem, wzrokiem, słuchem, węchem i smakiem. Duże znaczenie ma też 

podawanie, krojenie, układanie składników. Jest to doskonały trening małych 

rączek przygotowujących się do nauki pisania. Życzę wspaniałych wrażeń 

i doznań kulinarnych. 

Pieczone jabłka. 

 

Składniki:  

jabłka równej wielkości, 

 miód, ¼ kostki masła,  

ulubiona konfitura owocowa,  

Potrzebne też będzie narzędzie do wydrążania środków z jabłek, blacha od 

pieczenia. 

 



Przygotowanie:  

1. Razem z dzieckiem umyjcie jabłka.  

2. Wydrąż z owoców środki.  

3. Wspólnie włóżcie do wydrążonych jabłek po odrobinie miodu 

i łyżeczce konfitury. 

4. Na dno wlej odrobinę wody, żeby jabłka w trakcie pieczenia się nie 

przypaliły i pomóż dziecku w ustawianiu jabłek na blasze.  

5. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180° C. Piecz owoce przez ok. 40 

min., od czasu do czasu polewając je sosem z dna blachy.  

Ciasteczka owsiane. 

 

Składniki: 

25 dkg płatków owsianych górskich, 

 1 łyżka masła (rozpuszczonego), 

 szczypta soli, 

 ¼ łyżeczki sody oczyszczonej, 

 pół szklanki wrzątku,  

garść ulubionych bakalii, np. suszonej żurawiny. 



Przygotowanie:  

1. Do miski wsypcie płatki owsiane, sól, sodę oczyszczoną i bakalie. 

2. Dodajcie masło i dokładnie wymieszajcie. Możesz umówić się 

z dzieckiem, że to ono dodaje składniki a ty dokładnie je ze sobą 

mieszasz.  

3. Dolewaj wrzątek cały czas mieszając, aż powstanie twarda masa. 

4. Zagniatajcie ciasto rękami, aby masa zrobiła się gładsza i bardziej 

jednolita . 

5. Rozgrzej piekarnik do temperatury 200° C.  

6. Blachę wyłóż papierem do pieczenia.  

7. Razem z dzieckiem formujcie z ciasta niewielkie kulki, a po położeniu ich 

na blachę spłaszczajcie je w taki sposób, aby powstały okrągłe 

ciasteczka. 

8. Piecz ciastka przez 15-20 min (aż brzegi się zarumienią). 

Smacznego! 

Opracował mgr Marcin Barszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik przedszkolaka 

Oto propozycja wykonania kwiatka metodą origami z koła.  

Potrzebne będą: papier kolorowy rysunkowy, klej, nożyczki, kubeczek lub inny 

przedmiot o kolistym brzegu, ołówek, nożyczki, sztywny kartonik np. karton 

z bloku technicznego. 

 

Sposób wykonania: 

1. Przy pomocy kubeczka (lub innego przedmiotu) i ołówka rysujemy na 

kolorowych kartkach kolorowe koła – dobrze jest odrysować więcej niż 

potrzeba na wypadek, gdyby niektóre uległy zniszczeniu. 

 



 

2. Wycinamy wszystkie koła. 

 

 

 

 

3. Składamy je na pół. 

 

 

 

 

 



 

4. Układamy na sztywnym kartoniku naszą kompozycję. Może ona 

wyglądać na przykład tak: 

 

 

5. Przyklejamy kolejno elementy podnosząc po jednym, smarując jedną 

z jego zewnętrznych stron i dociskając przez chwilę na miejscu, 

z którego został wzięty. W ten sposób zadbamy zarówno o estetykę 

pracy jak i o pozostawienie kwiatka w zaprojektowanym kształcie. 

 

 

Miłej zabawy! 

     Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz  


