
Zabawy plastyczno-techniczne 

1. Kolorowe kropki 

Przygotuj 

Ołówek, kartka papieru z narysowanymi parami kropek w różnych kolorach, kredki. 

Przebieg 

Dorosły pokazuje jak odnaleźć parę kropek i połączyć je linią (dla ułatwienia można łączyć 
kropki w tym samym kolorze), a następnie zachęca dziecko by zrobiło to samo. Jeżeli ma 

trudności z namalowaniem kropek, może mu udzielić podpowiedzi manualnej (delikatnie 

poprowadzić rękę). Na zmianę dobieramy pary aż połączymy wszystkie kropki. Nazywamy 

kolory. Możemy też zadawać sobie wzajemnie zadania- prosimy dziecko: „Połącz zielone 

kropki” albo pytamy „Jaki kolor kropek mam połączyć”( niemówiące dziecko może podać 
odpowiednią kredkę, lub wskazać na wybrane kropki). 

W innej wersji dziecko i dorosły na zmianę losują kredki z worka i łączą kropki w tym 

samym kolorze.  

Zamiast kropek dziecko może łączyć pary obrazków: identycznych, podobnych, pasujących 

do siebie. 

 

2. Malarstwo awangardowe 

Przygotuj 

Małe patyczki, ziarna kukurydzy, groch, liście z drzewa, sznurek- do wykorzystania jako 

narzędzia do malowania. Farba do malowania palcami. Duży plakat w jasnym kolorze. Klej 

np. vikol (jeśli chcemy żeby wyklejana praca była trwała. 

Przebieg 

Wybierz jedno z narzędzi do malowania np. patyk lub kukurydza. Poproś dziecko by coś 
namalowało (możesz to pokazać na ilustracji), podopiczny może też wypełnić przygotowane 

przez ciebie kontury. Zmieniając narzędzie do malowania przechodzimy od największych do 

najmniejszych np. od patyczków do grochu. Malować może również dorosły na przemian z 

dzieckiem z czasem należy jednak przejść do samodzielnej pracy dziecka.  



Ćwiczenie to wspomaga chwyt szczypcowy – chwytanie przedmiotów trzema palcami, co ma 

ogromne znaczenie w rozwoju umiejętności szkolnych. 

3. Kolorowanie w szablonie 

Przygotuj 

Tekturę z wyciętymi otworami obrysowanymi kolorowymi pisakami, kredki w 

podstawowych kolorach, kartkę papieru 

Przebieg 

Zadaniem dziecka jest odnaleźć kredkę pasującą do koloru otworu w szablonie i pokolorować 
białą przestrzeń karki pod szablonem. Można kolorować z dzieckiem na zmianę.  

W dalszej kolejności po kolorowaniu i zdjęciu z kartki szablonu dorysowujemy na brzegu 

kartki kropki w takich kolorach, jak powstałe kolorowe pola. Zadaniem dziecka jest 

poprowadzić linie od kropek do pół tego samego koloru.  

Możemy też pokazać dziecku co można zrobić z kolorowymi kołami – do żółtego dorysować 
promienie (słońce), do czerwonego nóźki i czarne kropki (biedronka). 

 

4. Kolorowa kostka 

Przygotuj 

Kostkę oklejoną kolorowym papierem (można wykorzystać kostkę do gry „Kolory” jeśli ktoś 
taką posiada), kredki w kolorze pół kostki, kartkę z kilkoma konturowymi figurami (np. 

geometrycznymi) dla każdego gracza.  

Przebieg 

Przed każdym uczestnikiem kładziemy kartkę z figurami do pokolorowania. Pierwszy gracz 

(może to być rodzic) turla kostkę po stoliku i koloruje pierwszą figurę takim kolorem jaki 

wypadł na kostce. Następnie podaje ją drugiemu graczowi. Na końcu pokazujemy dziecku, że 

nasze prace się różnią. Pytamy: „Kto ma czerwone koło” „Kto ma żółty trójkąt” 



 

W innej wersji możemy wykorzystać rysunki konturowe np. miś, auto, piłka. Można też 
wykorzystać prosty konturowy obrazek – dziecko koloruje po jednym elemencie zgodnie z 

kolorem, który wyrzuci na kostce.  

5. Rysunek z podpowiedzią 

Przygotuj 

Karteczki z narysowanymi schematami (domu, auta, drzewa, postaci, słońca, chmury, 

kwiatka, trawy, ptaszka), dużą kostkę, kredki, papier.  

Przebieg 

Kostke oklejamy karteczkami z schematycznie przedstawionymi rysunkami. Dziecko rzuca 

kostką i przerysowuje wylosowany schemat. To samo robi rodzic na tej samej kartce. Zabawę 
kończymy kiedy kartka zostaje wypełniona. Po zakończeniu oglądamy rysunek, nazywamy 

elementy, możemy wskazywać, który narysowało dziecko, a który rodzic.  

W innej wersji możemy obrazki włożyć do worka i losować z niego.  

Gdy dziecko akcpetuje wspólne rysowanie na jednej kartce, możemy wprowadzić rysowanie 

na oddzielnych kartkach. Po zapełnieniu kartek porównujemy, czy są one podobne, czy u 

dziecka też jest drzewo, słońce itp..  

Na początku dziecko może mieć problem z rozmieszczeniem elementów na kartce. Można mu 

pozwolić rysować duże obrazki. Dopiero po jakimś czasie uczy się właściwego 

rozmieszczenia (tworzenia kompozycji).  

 

 


