
CYKL DATA TEMAT ZAJĘĆ NARZĘDZIA MATERIAŁY  

1 6 lipca MANDALA nożyczki 
 

- tektura lub gruby karton (a3 lub 30x30) 
- kolorowa bibułka lub krepina kilka kolorów  
- ołówek, gumka 
- klej wikolowy 
 

 13 lipca LAMPION pędzelek - duży słoik szklany czysty bez etykiety 
- paczka chusteczek kosmetycznych 
- kolorowa serwetka papierowa ozdobna (dowolny wzór) 
- wstążka, koronka 
- klej wikolowy 
 

2 20 lipca KWIATY  nożyczki 
pędzelki 
spodeczek lub 
paletka 

- czarny blok techniczny 2 arkusze a3 
- rolki po papierze toaletowym 
- patyczki do uszu (kilkanaście) plus  
- gumki tzw. recepturki 
- kilka wacików kosmetycznych 
- farba biała (akrylowa lub plakatowa gęsta) 
- do wyboru: kredki suche pastele, kredki akwarelowe, inne farby 
akrylowe lub plakatowe gęste (żółta, czerwona, niebieska) 
 

 27 lipca RYBA 
ZENTANGLE 

nożyczki - karton biały (blok techniczny) 2 arkusze (a3)  
- kolorowa bibułka (nie krepina) kilka kolorów 
- czarny marker gruby 
- czarny marker cienki  
- ołówek, gumka 
- klej wikolowy 
 

3 3 sierpnia RAMKI NA 
ZDJĘCIA 

nożyczki - tektura lub gruby karton (a3 lub 30x30) 
- kolorowe kartki jak do drukarki lub kolorowy blok rysunkowy 
- wycięte z czasopism kolorowe fotografie  
- patyczki po lodach (im więcej, tym lepiej) lub tzw. szpatułki, 
patyczki logopedyczne 
- guziczki różnej wielkości i koloru 
- wstążki, sznureczki  
- klej wikolowy 
 

 10 sierpnia KWIETNA 
ŁĄKA 

nożyczki 
ew. pistolet na 
gorący klej 

- duża tektura (a3 lub 30x30) 
- kolorowe papiery jak do drukarki 
- chusteczki kosmetyczne 
- flamastry 
- guziki 
- koraliki 
- sznureczek lub kordonek 
- ew. druciki florystyczne 
- klej wikolowy 
 

4 17 sierpnia MOZAIKA nożyczki 
 

- czarny karton (blok techniczny) a3 
- biały karton (blok techniczny) a3 
- kredki lub suche pastele lub flamastry, markery 
- farby akwarelowe (mogą być najtańsze na paletce) 
- klej wikolowy 
 

 24 sierpnia KWIATY W 
WAZONIE 

nożyczki 
pędzelki 

- biały karton (blok techniczny) a3 – 2 arkusze  
- farby akwarelowe (mogą być najtańsze na paletce) 
- kredki akwarelowe i/lub flamastry 
- klej wikolowy 
 

NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA: 

- klej wikol w tubce (na przykład Magic lub Czarodziej) lub w butelce (jeśli jest w planach uczestniczenie w większej 

ilości zajęć). 


