
KLASA 5a Plastyka, 15.04-17.04 
 
Temat:  Przestrzenna dekoracja wiosenna. 
Uczniowie wykonują dowolną dekorację - związaną tematycznie z wiosną, w tym również symbolami Świąt Wielkanocnych. Można 
wykorzystać materiały, które powszechnie są wykorzystywane w każdym gospodarstwie domowym; np.: tekturowe rolki, watę, patyczki do 
czyszczenia uszu, zakrętki, serwetki, gazety itp. Na pewno docenię takie „eko” pomysły, ale jeśli ktoś potrzebuje inspiracji i konkretnych 
podpowiedzi, to odsyłam do internetu;  
 
https://tipy.interia.pl/artykul_22175,jak-zrobic-pisanki-3d-z-papieru.html 
  
https://tipy.interia.pl/artykul_13093,jak-zrobic-pleciony-koszyczek-wielkanocny-z-papieru.html 
 
https://tipy.interia.pl/artykul_22123,jak-zrobic-zajaca-ze-skarpety.html 
 
Pamiętajcie jednak o tym , że ma to być praca przestrzenna i samodzielna! Na pewno docenię pomysłowość, wkład pracy, zgodność 
z tematem i terminowość w przesłaniu zdjęcia- czekam  do 29 kwietnia.  
Zdjęcie wykonanej dekoracji proszę przesłać na e- mail: skrolicka@wp.pl ( wpisujcie koniecznie klasę). 
Życzę miłej pracy/zabawy   
Sylwia Królicka 
 

 
KLASA 6a  Plastyka, 15.04-17.04 

 
Temat:  Dekoracja na Wielkanoc. 
Uczniowie wykonują  dowolną dekorację lub kartkę - związaną tematycznie z symbolami Świąt Wielkanocnych lub po prostu wiosenną. 
Można wykorzystać  znane  techniki; np.; origami, quilling, może to być praca przestrzenna w formie stojącej  lub płaska ( np.: zawieszka, 
kartka itp.). Pełna dowolność. W internecie jest mnóstwo inspiracji, ale zachęcam do realizacji własnych pomysłów. Na pewno docenię 
Waszą kreatywność. Przypominam  na czym polegała technika quillingu; 
https://www.youtube.com/watch?v=V9S9XilPagE 
Pamiętajcie jednak o tym, że ma to być praca  samodzielna! ( raczej poznam). Na pewno docenię pomysłowość, wkład pracy, zgodność 
z tematem i terminowość w przesłaniu zdjęcia- czekam  do 29 kwietnia ! 
Zdjęcie wykonanej dekoracji proszę przesłać na e- mail:  
sk@sp35.katowice.pl 
Życzę miłej pracy/zabawy! 
 
 
                  



KLASA 7a Plastyka, 15.04-17.04 
 
Temat:  Dekoracja wiosenna z wykorzystaniem motywu sztuki ludowej. 
Uczniowie wykonują  dowolną dekorację płaską lub przestrzenną - związaną tematycznie z wiosną, można również nawiązać do symboli 
Świąt Wielkanocnych. Można wykorzystać  znane Wam  techniki; np.; wycinanki łowickie, quilling, kolaż itp.  W internecie jest mnóstwo 
inspiracji, ale zachęcam do realizacji własnych pomysłów i do wykorzystania motywu sztuki ludowej, np.: łowickiej (realizowany był temat 
w I sem.) Na pewno docenię Waszą kreatywność. Przypominam  na czym polegała technika quillingu; 
https://www.youtube.com/watch?v=V9S9XilPagE 
Pamiętajcie jednak o tym, że ma to być praca  samodzielna! ( raczej poznam). Na pewno docenię pomysłowość, wkład pracy, zgodność 
z tematem i terminowość w przesłaniu zdjęcia - czekam  do 29 kwietnia !  
Zdjęcie wykonanej dekoracji proszę przesłać na e- mail:  
skrolicka@wp.pl ( wpisujcie koniecznie klasę). 
Życzę miłej pracy  
Sylwia Królicka 

 
 


