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■ MAJOWA ŁĄKA. Wariant I. Materiały: marszczona 
bibuła w  różnych odcieniach zieleni, gąbka do mycia 
naczyń, gruby sznurek, brystol, zielona farba plaka-
towa, pędzel, kawałki materiału w  różnym kolorze 
i  o  różnej fakturze, klej Wikol, nożyczki. Wykonanie: 
■	Gąbkę do naczyń owijamy sznurkiem (w różne strony). 
Nakładamy na nią pędzlem zieloną farbę plakatową. Tak 
przygotowaną gąbką stemplujemy brystol. ■	 Zwinię-
tą zieloną bibułę tniemy na kawałki o szerokości około 
6 cm. Nacinamy je do 2/3 wysokości. Bibułę przyklejamy 
na brystol, tworząc paski zielonej trawy . ■	 Z materiałów 
wycinamy kwiaty w różnych kształtach i kolorach. Przy-
klejamy je na trawie wykonanej z bibuły.

Wskazówka: Na łące możemy umieścić owady, których spo-
sób wykonania podany jest poniżej, lub owady namalowane 
pastelami olejnymi na osobnej kartce i powycinane.

Wariant II. Materiały: brystol, 
papier kolorowy w  różnych 
odcieniach zieleni, pastele olej-
ne, klej, nożyczki. Wykonanie: 
■	 Z  brystolu wycinamy pasek 
o  szerokości 20 cm, dzielimy 
go na pięć równych kawałków 
i  zaginamy, tworząc harmonij-
kę. ■	 Papier kolorowy tniemy 
na 1-cm paski, nacinamy je na 
końcówkach i  zawijamy na no-
życzkach. Paski przyklejamy na 
brystol (kolorami na przemian). 

■	Na pozostałej części brystolu pastelami malujemy kwia-
ty, wycinamy je i przyklejamy na brystolu oklejonym zie-
lonym papierem kolorowym.

■ MIESZKAŃCY ŁĄKI

ŚLIMAK. Materiały: tektura, kawałki gazety, włócz-
ki w  różnych kolorach, klej Wikol, nożyczki, drewniana 
klamerka do bielizny. Wykonanie: ■	Z  tektury wycinamy 
kształt ślimaka z  muszlą. ■	 Muszlę spiralnie wyklejamy 
włóczką (zaczynając od środka). ■	Tułów ślimaka wykleja-
my kawałkami gazety i oklejamy jego kontur włóczką. ■	Go-
towego ślimaka możemy przykleić do drewnianej klamerki.

MOTYL. Materiały: folia piankowa w różnych kolorach, 
ruchome oczy, mały pomponik, taśma dwustronnie 
przylepna, klej Wikol, nożyczki, drewniana klamerka do 
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Wariant II. Materiały: 

papier kolorowy w  różnych 
odcieniach zieleni, pastele olej-
ne, klej, nożyczki. 
■	 Z  brystolu wycinamy pasek 
o  szerokości 20 cm, dzielimy 
go na pięć równych kawałków 
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Magdalena Żujew – absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz 
Akademii Ignatianum w Krakowie. Wieloletnia nauczycielka, terapeutka 
pracująca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swej 
pracy często wykorzystuje elementy arteterapii.
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bielizny. Wykonanie: ■	Z  folii piankowej wycinamy ele-
menty motyla: skrzydła, odwłok, czułki. ■	Skrzydła ozda-
biamy kolorowymi kawałkami wyciętymi z  folii pianko-
wej.  ■	Za pomocą taśmy samoprzylepnej przyklejamy 
skrzydła i odwłok do drewnianego spinacza. ■	W miejscu 
głowy przyklejamy pomponik klejem do spinacza. Czułki 
przymocowujemy do głowy taśmą.

GĄSIENICA. Materiały: żółty drucik kreatywny, zielone 
guziki różnej wielkości z  dużymi dziurkami, drewniany 
koralik, ruchome oczy, klej Wikol, drewniana klamerka do 
bielizny. Wykonanie: ■	Guziki nawlekamy pojedynczo na 
drucik kreatywny, równocześnie oplatając go wokół gór-
nej części drewnianej klamerki. ■	Do drewnianego korali-
ka przyklejamy ruchome oczy i przymocowujemy go do 
spinacza za pomocą kleju. 

BIEDRONKA. Materiały: drewniany spinacz do bielizny, 
tektura falista czerwona i  czarna, klej Wikol, nożyczki, 
drewniana klamerka do bielizny. Wykonanie: ■	Z czerwo-
nej tektury falistej wycinamy kilka 1-cm długich pasków. 
Zwijamy je w  rulon, tak aby powstał owalny tułów bie-
dronki (łączenia pasków smarujemy klejem). ■	Z  czarnej 
tektury falistej wycinamy dwa 1-cm paski i  zwijamy je 
w  mały rulonik. ■	Wycinamy z  niej również małe kropki. 
Kropki przyklejamy na grzbiecie biedronki. ■	Obie części 
biedronki (głowę i  tułów) przymocowujemy klejem do 
drewnianej klamerki.

WAŻKA. Materiały: gładka bibuła w różnych kolorach, 
ruchome oczy, klej Wikol, nożyczki, drewniana klamerka 
do bielizny. Wykonanie: ■	Z  kawałka żółtej bibuły zwi-
jamy małą, zbitą kulkę (głowa) i  przymocowujemy ją do 

spinacza nad skrzydłami, a  ruchome oczy umieszczamy 
w  górnej części głowy. ■	 Z  kawałka bibuły formujemy 
odwłok ważki i  przyklejamy go do drewnianej klamerki 
tuż za główką. ■	Z białej i błękitnej bibuły wycinamy 
skrzydła ważki i  przyklejamy je do spinacza tuż za 
główką. 

■ PREZENT Z OKAZJI DNIA MAMY

ŁAPACZ SNÓW.  Materiały: drucik, kolorowe dru-
ciki kreatywne, włóczka lub kordonek w róż-
nych kolorach, sznurek, koraliki, guziki, 
piórka, nożyczki. Wykonanie: ■	Z kawałka 
drucika formujemy koło. Oplatamy je ko-
lejnym drucikiem kreatywnym w wybra-
nym kolorze. ■	Kawałki kolorowej włóczki 
lub muliny przeplatamy przez koło, two-
rząc w nim kolorową „pajęczynkę”. W czasie 
przeplatania nawlekamy na poszczególne 
nitki koraliki lub guziki. ■	Na kawałki włócz-
ki lub muliny nawlekamy koraliki i  przy-
wiązujemy do nich piórka. Tak powstałe 
ozdobne sznureczki przywiązujemy w dol-
nej części łapacza snów. ■	Do górnej części 
koła przywiązujemy długie kawałki sznur-
ka, tworząc uchwyt do powieszenia. 
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jamy małą, zbitą kulkę (głowa) i  przymocowujemy ją do 

Z białej i błękitnej bibuły wycinamy 
skrzydła ważki i  przyklejamy je do spinacza tuż za 

drucik, kolorowe dru-
ciki kreatywne, włóczka lub kordonek w róż-
nych kolorach, sznurek, koraliki, guziki, 

Z kawałka 
drucika formujemy koło. Oplatamy je ko-
lejnym drucikiem kreatywnym w wybra-

Kawałki kolorowej włóczki 
lub muliny przeplatamy przez koło, two-
rząc w nim kolorową „pajęczynkę”. W czasie 
przeplatania nawlekamy na poszczególne 

Na kawałki włócz-
ki lub muliny nawlekamy koraliki i  przy-
wiązujemy do nich piórka. Tak powstałe 
ozdobne sznureczki przywiązujemy w dol-

Do górnej części 
koła przywiązujemy długie kawałki sznur-
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