
3a  plastyka - tydz.6 

 

Propozycja prac na plastykę. Sam decydujesz co będziesz robić. 

Temat: Malowanie farbami - zima w oczach dzieci.  

 

Przykłady prac plastycznych o tematyce zimowej. 

Weź kartkę z bloku, farby, pędzel i spróbuj namalować   zimę . 

 

 

 

Bałwanki z wacików 

 

 

 

 

Bałwanek ze skarpety krok po kroku – jak zrobić bałwanka ze 

skarpety i ryżu lub waty. 
 



 

Jak zrobić bałwanka ze skarpety? 

Do zrobienia bałwanka świątecznego będą Ci potrzebne: 

 

• biała skarpeta 

• podłużny pasek kolorowego materiału 

• kilka garści ziarenek ryżu 

• nożyczki 

• nitka lub cienka włóczka, np. mulina 

• kilka niewielkich, kolorowych guzików 

• klej 

• duża taśma klejąca 

• szpilki z kolorowymi główkami 

• czarny marker 



Bałwanek ze skarpety krok po kroku 

Krok 1. Przygotuj białą skarpetę 

Bałwanki ze skarpetek są dekoracjami bardzo efektownymi i jednocześnie niezwykle 

łatwymi w wykonaniu. Większość potrzebnych materiałów z pewnością znajdziesz w domu, 

dlatego wizyta w sklepie może okazać się zbędna. 

Najpierw przygotuj dużą białą skarpetę i przetnij ją na pół poniżej pięty. To właśnie z górnej 

części skarpetki powstanie pękaty tułów Twojego bałwanka. 

Krok 2. Wypełnij skarpetę ryżem 

Zawiąż skarpetę na ścisły supeł i odetnij nadmiar tkaniny. Aby obciążyć bałwanka ze 

skarpety i nadać mu pożądany kształt, wypełnij skarpetę suchym, białym ryżem. Wystarczą 

około 3-4 duże garście ziaren sypkiego ryżu. Wcześniej możesz przesypać je do cienkiego 

woreczka foliowego lub – jeśli materiał jest wystarczająco gruby – bezpośrednio do 

skarpety. Nasypywanie ryżu możesz sobie ułatwić, naciągając skarpetę na „obręcz", np. 

taśmę klejącą. 

 



 

Jeżeli zastanawiasz się, jak zrobić bałwanka na choinkę, zamiast ryżu możesz użyć innego 

rodzaju wypełnienia, np. waty. Wówczas bałwanek będzie kształtny i lekki, przez co nie 

obciąży zanadto choinkowych gałązek. 

 



 

Krok 3. Nadaj bałwankowi ze skarpety odpowiedni kształt 

Bałwanek ze skarpetki powinien mieć kształt pękatej ósemki, dlatego nadaj mu 

odpowiednią formę przy użyciu nitki. Może być to też np. biała mulina, którą przewiążesz 

bałwanka w pół i tym samym stworzysz zimowemu stworkowi tułów i główkę. Teraz 

bałwanek ze skarpety i ryżu potrzebuje tylko kreatywnego wykończenia! 

 

Krok 4. Podaruj bałwankowi szalik 

Kolejnym krokiem jest zrobienie bałwankowi kolorowego szalika. W tym celu użyj wąskiego 

paska materiału w takim kolorze, w jakim chcesz podarować bałwankowi szalik. Zawiąż mu 

go na szyi. 



 

Krok 5. Stwórz czapkę ze skarpety dla świątecznego bałwanka 

Kolejnym krokiem procesu twórczego będzie wykorzystanie drugiej części skarpety. Aby 

stworzyć świątecznemu bałwankowi urokliwą czapeczkę, załóż mu resztę materiału na 

głowę i wywiń brzeg. Na końcu możesz go związać włóczką, aby stworzyć improwizowany 

pompon. 

 



Krok 6. Stwórz bałwankowi zimowy kubraczek 

Skarpetkowy bałwanek, zupełnie tak jak ten ze śniegu, powinien pochwalić się zimowym 

kubraczkiem. W przypadku tego pierwszego stosuje się kamyki bądź węgielki. Ty natomiast 

do skarpetkowego tułowia przyklej rząd niewielkich, kolorowych guzików. Najłatwiejszym 

sposobem na przytwierdzenie elementów będzie użycie zwykłego kleju. . 

 

 



Krok 7. Jak zrobić bałwankowi buzię? 

Ostatnim krokiem jest stworzenie bałwankowej buzi. Tutaj przydadzą Ci się szpilki z 

ozdobnymi główkami, które stworzą oczy bałwanka ze skarpety. Usta w formie czarnych 

kropek przypominających węgielki możesz narysować czarnym markerem. 
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