
PODSUMOWANIE 
PRZEGLĄDU PLASTYCZNEGO „KWIATY 3D”

ORGANIZATOR: 

PRZEDSZKOLE NR 77 

„KORALIKI” W POZNANIU



Dziękujemy za liczny udział w I Przeglądzie Plastycznym „KWIATY 3D”. 

W przeglądzie uczestniczyły 24 przedszkola (43 grupy).

Dziękujemy !

Dyrektor Przedszkola nr 77 „Koraliki” Elżbieta Przybylak

Małgorzata Pawłowska

Joanna Muth



PRZEDSZKOLE NR 3 „PROMYCZEK”
GRUPA TROPICIELE

„BUKIET TULIPANÓW”

„Materiały użyte do wykonania: wytłaczanki do jajek, patyczki do balonów, farba-różne kolory, zielona

bibuła-wąskie paski, zielone kartki papieru, taśma dwustronna,

Sposób wykonania: Dzieci przykleiły do końca patyczka od balonu kawałek taśmy dwustronnej a następnie

przykleiły do niej jeden koniec zielonej bibuły. Następnie owinęły pozostałą częścią bibuły patyczek do

samego końca i przykleiły końcówkę taśmą dwustronną do końcówki patyczka. Następnie dzieci pomalowały

wycięte przez nauczyciela części wytłaczanki na wybrane kolory. Następnie dzieci przełożyły końcówkę

patyczka wcześniej owiniętego bibułą przez dziurkę wykonaną wcześniej przez nauczyciela w wytłaczance. Na

koniec dzieci odrysowały dwa listki na zielonej kartce i wycięły je. Pod koniec listki przykleiły za pomocą

taśmy dwustronnej do łodygi-patyczka owiniętego zieloną bibułą. Po wykonanie zadania dzieci kwiaty ułożyły

w bukiet. ”





PRZEDSZKOLE NR 15 „CALINECZKA”
GRUPA MYSZKI

„PANI WIOSNA” 



PRZEDSZKOLE NR 15 „CALINECZKA”
GRUPA JASKÓŁKI
„TAJEMNICZY OGRÓD”



PRZEDSZKOLE NR 15 „CALINECZKA”
GRUPA MOTYLKI

„WIOSENNA ŁĄKA”



PRZEDSZKOLE NR 15 „CALINECZKA”
GRUPA KRECIKI

„PANI WIOSNA”



PRZEDSZKOLE NR 30 „MAŁY OLIMPIJCZYK”
GRUPA KANGURKI
„WIOSENNY OGRÓDEK”

"Wiosenny ogródek - praca składa się z kwiatów z krepy - żonkile,
tulipany, narcyze, krokusy, hiacynty, ręcznie wykonanych motyli
z papieru na drucikach, bociana z płatków kosmetycznych oraz kota
z filcu, a także pszczółki, ślimaka i biedronki z papieru. Całość
umieszczona jest w ogródku z patyczków drewnianych, gałązek i gąbki
florystycznej.”





PRZEDSZKOLE NR 35 IM. KRÓLA MACIUSIA I

„WIOSENNY KWIAT"

„Łodyga to zielona słomka, która do stołu została przytwierdzona plasteliną.
Liście zostały wycięte z zielonego papieru kolorowego, nacięte w środku tak
by mogły został nałożone na słomkę. Kwiat został wykonany z żółtej i białej
krepy, która była marszczona i owijana wokół słomki, a następnie związana
kreatywnym drucikiem.”





PRZEDSZKOLE NR 45 „ZIELONY ZAKĄTEK”
GRUPA SOWY

„PAPIEROWY BUKIET"

„OPIS WYKONANIA:

Do wykonania kwiatków potrzeba: patyków do szaszłyków, zielonej farby,
kolorowych kartek pociętych w paski równej długości i koła, kleju, pędzla
i nożyczek. Dzieci malują patyki zieloną farbą. Następnie wybierają dwa papierowe
koła w tym samym kolorze (wycięte dziurkaczem lub nożyczkami), składają paski
w łezkę, sklejając je końcami i przyklejają je jedno przy drugim wokół koła.
Po całkowitym wypełnieniu paskami koła, umieszczają pomalowany na zielono patyk
jednym końcem na jego środku i doklejają na niego drugie koło. Na końcu wycinają
zielony listek, który przyklejają do patyka. Zrobione kwiaty umieszczamy w wazonie,
tworząc bukiet.”





PRZEDSZKOLE NR 48

„PRZEBIŚNIEGI z paseczków papieru. Pierwsze wiosenne kwiatki. Delikatne,
a jednocześnie bardzo silne bo wyrastają z przysypanej śniegiem ziemi. Ich
białe, drobne kwiatki przypominają dzwoneczki, są zapowiedzią słonecznych
dni.”





PRZEDSZKOLE NR 54 „TAJEMNICZY ŚWIAT”
GRUPA PTAKI

„TULIPANY W OGRODZIE-praca plastyczna wykonana wspólnie przez dzieci 
5- i 6- letnie. Przedstawia rabatę z kwitnącymi tulipanami. Tło malowane farbą, 
kwiaty wykonane z kolorowego papieru.”





PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA
GRUPA POSZUKIWACZE PRZYGÓD

„KWITNĄCE KWIATY” 

„Do wykonania bukietu potrzebne są: 

-nożyczki,

-zielony arkusz papieru a3,

- kolorowe kartki, 

-klej, 

- sylwety kwiatów, kółek, 

-ołówek. 

Liście zostały wykonane z dużego zielonego arkusza (format a3). Dzieci nacinały złożony arkusz nożyczkami,
po czym złożyły go w kształt koła i skleiły. Odrysowały kształty kwiatów
i kół na kolorowych kartkach, a następnie starannie je wycięły. Potem wkleiły wycięte kółka w środek kwiatów.
Na koniec rozłożyły łodygi i przykleiły do nich wycięte kwiatki. To za sprawą kolorowych kwiatów wiosna jest
jedną z najbardziej kolorowych pór roku.:) ”





PRZEDSZKOLE NR 69
GRUPA KOTKI

„WIOSENNE KWIATY”

„Wszystkie kwiaty zostały wykonane z wytłaczanek po jajkach; dzieci
wycinały, sklejały i malowały kwiaty, wykorzystały słomki i patyczki do
szaszłyków do zrobienia łodyg, które okleiły zieloną bibułą z pianki
plastycznej wycięły listki. Gotowe kwiaty przedszkolaki ułożyły
w koszyku tworząc piękną wiosenną kompozycję. "Kotki" bardzo
zaangażowały się we wspólny projekt, który dał im dużo radości, a także
poznały również sposoby wykorzystania materiałów odpadowych do
tworzenia prac plastycznych. ”





PRZEDSZKOLE NR 73 „ZIELONY GAIK”
GRUPA BOROWIKI

„Dzieci do zrobienia kwiatów wykorzystały puste butelki pet, stare kartki
(z których powstały płatki kwiatów - wycięte i pomalowane farbami) oraz
krepa – dzieci owijały łodygi. Z zielonego papieru wycięły i przykleiły liście.
Nasze kwiatki pięknie prezentują się na parapecie w naszej sali!”





PRZEDSZKOLE NR 77 „KORALIKI”
GRUPA V

„HARMONIJKOWE KWIATY” 

„W ramach zajęć popołudniowych, chętne dzieci z grupy 5 stworzyły bukiet
różnokolorowych kwiatów. W swojej pracy korzystały z następujących materiałów:
kartki papieru kolorowego, klej magic, pędzelek, słomki biodegradowalne, nożyczki.

W pierwszym kroku, sześciolatki składały paski kolorowego papieru w harmonijkę.
Następnie sklejały brzegi zagięcia i przytrzymały je palcami do wyschnięcia kleju. Po
wykonaniu harmonijkowego koła, naklejały okrągły środek z obu stron. W ostatnim
kroku, dzieci mocowały łodygę i przyklejały do niej listek. Tak oto powstał bukiet
złożony z 9 kwiatów.”





PRZEDSZKOLE NR 77 „KORALIKI”
GRUPA VI

„WIOSENNY BUKIET TULIPANÓW”
„Tulipany z papieru, składane metodą origami.”



PRZEDSZKOLE NR 77 „KORALIKI”
GRUPA VII

„MAK POLNY - ma szerokie zastosowanie w gastronomii,

kosmetologii, lecznictwie i florystyce. Płatki kwiatów zostały

wykonane z czerwonych serwetek dekoracyjnych. Złożone

w harmonijkę oraz rozdzielone na pojedyncze warstwy uformowały

kwiat. Łodygę stanowi wykałaczka owinięta zieloną bibułą. Cała

praca została wykonana w naturalnych kolorach maków.”





PRZEDSZKOLE NR 77 „KORALIKI”
GRUPA VIII

„PIWONIE”

„Wykonane z bibuły falistej i serwetek.”



PRZEDSZKOLE NR 77 „KORALIKI”
GRUPA IX

„ŁĄKA KWIETNA”

Wykonanie: dzieci 5/6-letnie z grupy IX

Opis:

Inspiracją do wykonania pracy plastycznej na I Przegląd prac plastycznych KWIATY 3D

była powstająca przed przedszkolem łąka kwietna oraz poznana wcześniej technika składania z papieru origami.

Tworzenie kwiatów było wg stopnia umiejętności poszczególnych dzieci.

Praca realizowana była przez ok. 2 tygodnie, w małych zespołach.

Etapy:

Część wstępna:

- malowanie farbą styropianu – podłoże,

- wycinanie z krepy pasków papieru – trawa,

- tworzenie ogrodzenia, płotku z patyczków do lodów, przecinanie i naklejanie do boków podłoża.

Kwiaty:

- składanie tulipanów z papieru techniką origami,

- składanie bratków z papieru techniką origami,

- składanie chabrów bławatków, modraków z papieru w harmonijkę i sklejanie,

- jeżówka - wycinanie pasków z kolorowego papieru, sklejanie końców, łączenie 8 elementów i naklejanie na środku zgniecionej kulki

papieru jako oczka,

- kosmosy, margaretki - łączenie gotowych elementów papierniczych – okrągłych mini serwetek, papierków do mufinek, oraz

zgniecionych resztek papierniczych,

- nakładanie kwiatów na patyczki grillowe i owijanie paskami krepy.

Część końcowa:

- układanie kwiatów na rabaty.”





PRZEDSZKOLE NR 77 „KORALIKI”
GRUPA X

„FRANCUSKIE KWIATY”

„Kwiaty zostały wykonane z kolorowego papieru poprzez nacięcie w odpowiednim 
miejscu, złożenie oraz sklejenie całości.”





PRZEDSZKOLE NR 90 IM.JANA BRZECHWY 
GRUPA SOWY

„KWIECISTY SKALNIAK”



PRZEDSZKOLE NR 90 IM.JANA BRZECHWY
GRUPA RYBKI



PRZEDSZKOLE NR 90 IM.JANA BRZECHWY
GRUPA SARENKI

„Praca „Wiosenne słoneczko” wykonana została 

z klocków piankowych.”



PRZEDSZKOLE NR 96 „JARZĘBINKA”
GRUPA IV

„Rodzina: PAPIEROWATYCH

Opis rośliny: osiąga do 1 m wysokości, kwitnie wczesną wiosną, charakteryzuje się
wachlarzowatymi płatkami oraz jasnozielonymi listkami. Roślina bezwonna, ciesząca
oko - szczególnie dumnych rodziców. Do wzrostu potrzebuje: kolorowych kartek ksero,
sprawnych rąk, kleju i dobrych chęci. Kwiaty te najlepiej rosną wśród roześmianych i
rozśpiewanych dzieci. Szczególnie lubią twórczą, radosną atmosferę.”





PRZEDSZKOLE NR 96 „JARZĘBINKA”
GRUPA V

„DALIA”

„Kwiat został wykonany z kolorowych karteczek zwijanych w ruloniki i 

naklejanych na tekturowe koło.”





PRZEDSZKOLE NR 100 „MALI POZNIANIACY”
GRUPA ŚWIERSZCZE

„Nasza praca wykonywana była przez dzieci etapami. 
Trwało to dwa tygodnie :)

Obraz ma wymiary 93cm/62cm.

Na naszym obrazie znajdują się:

- słoneczniki - plastelina wypełniona ziarnami kawy, płatki 
wykonane z gniecionego papieru w kolorze żółtym, 

- stokrotki - z białej krepy, a ich środki z nakrętek w kolorze żółtym, 

- tulipany - papier kolorowy złożony metodą origami, 

- maki - z bibułki, 

- chabry - z niebieskiej krepy, 

- żonkile - z żółtego bristolu i bibułkowych papilotek do muffinek,

- hiacynty - z kolorowego papieru ksero,

- rumianek - kwiatki wycięte dziurkaczem, a ich środki z koralików,

- trawa - z flizeliny florystycznej oraz zielonej folii florystycznej :)”





PRZEDSZKOLE NR 104 „BAJLANDIA”-GRUPA 
„PSZCZÓŁKI”

„TULIPANÓW CZAR”

„Kwiaty wykorzystane z wyprawki. Dzieci wyciągały z kart kwiatki. Następnie
przekładały przez nacięcia drewniane patyczki, pomalowane wcześniej na zielono.
Kolejnym etapem pracy było przyklejanie listków za pomocą taśmy klejącej. Dalej
włożyliśmy je to doniczki, aby udekorować salę.”





PRZEDSZKOLE NR 104 „BAJLANDIA”
GRUPA PUCHATKI

„BARWNY KWIAT"

„Opis pracy: Kwiat wykonany z pociętych pasków kolorowego papieru
w czterech kolorach. Dzieci składały kolorowe kartki w harmonijkę, cięły na równe
paski wzdłuż linii złożenia, a następnie zwijały na pół. Docinały na równą długość
i przyklejały na przygotowane koło z kartonu. Kolejne paski utworzyły płatki, a na
koniec przyklejony został środek kwiata z kółka z kolorowego papieru, zrobionego
dziurkaczem.”





PRZEDSZKOLE NR 110 „WESOŁY DOMEK” 
GRUPA KUBUSIE

„KWIATY PANI WIOSNY”

„Pracę plastyczną „Kwiaty Pani Wiosny” wykonały dzieci z grupy „Kubusie”
z Przedszkola nr 110 „Wesoły Domek” w Poznaniu.

Dzieci przez kilka dni w marcu tworzyły kwiaty wykorzystując różnorodne materiały plastyczne:
papier, piankę plastyczną, bibułę marszczoną , patyczki drewniane, wykałaczki, słomki, farby,
nożyczki. Chętne dzieci pomalowały duży karton zieloną farbą. Przygotowały trawę z bibuły, którą
wykorzystały do dekoracji kartonu.

Kwiaty z papieru tworzone były technikami mieszanymi (wycinanie, malowanie, składanie papieru,
zwijanie/formowanie bibuły marszczonej) :

składanie kartki i nacinanie linii prostych na kartce, a następnie przyklejanie ich do patyczków,
wykałaczek z jednoczesnym obracaniem dookoła, odrysowywanie elementów, wycinanie ich,
a następnie konstruowanie wybranego kwiatu, wycinanie/strzępienie bibuły nożyczkami, a następnie
obklejanie nią wykałaczki/słomki.”





PRZEDSZKOLE NR 110 „WESOŁY DOMEK”
GRUPA TYGRYSKI

„KOSZ POLNYCH KWIATÓW”

„MAKI: wykonane z bibuły i kolorowej krepy, płatki łączone klejem, przytwierdzone do drucików owiniętych bibułą. 

CHABRY: wykonane z granatowej krepy, zwiniętej na druciku i postrzępionej nożyczkami.

STOKROTKI: nacięte płatki kosmetyczne z odrobiną żółtej farby, przytwierdzone do patyczków owiniętych zieloną 
krepą.

BRATKI: 2 kolory krepy, wycięte płatki połączone za pomocą kleju i ozdobione farbą narodku, przytwierdzone do 
patyczków. 

TRAWA: wykonana z pociętej w paski krepy.

Na końcu wszystkie elementy zostały ułożone w ozdobionym organzą koszyku.”





PRZEDSZKOLE NR 114 „PINOKIO”
GRUPA ŚWIERSZCZE



PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA
GRUPA BĄKI

„Tytuł pracy: Magiczny ogród

Dzieci z grupy Bąki z Przedszkola nr 117 im. Czecha w Poznaniu wykonały kwiaty
w formie 3D. Przedszkolaki zaplanowały tworzenie kwiatów przez trzy kolejne dni, każdego
dnia wykonując inny kwiat. Pracowaliśmy według Koncepcji Planu Daltońskiego, więc do
stworzenia kwiatów wykorzystywaliśmy instrukcje.

Inspiracją do stworzenia pierwszego dzieła był hiacynt, który nie tylko jest jednym
z pierwszych wiosennych kwiatów ale także jest elementem dekoracji naszej sali. Tak bardzo
spodobały nam się papierowe hiacynty, że następnego dnia tworzyliśmy kwiaty z kół origami. I
tak oto powstała piękna przylaszczka – która również jest zwiastunem wiosny. Ostatniego dnia
pracowaliśmy w grupach - wykonaliśmy stokrotkę. Po ułożeniu wszystkich kwiatów na arkuszu
papieru, powstał piękny kwiatowy obraz. Dzieci po obserwacji wspólnie zatytułowały pracę –
„Magiczny ogród”.

Podczas realizacji projektu dzieci były bardzo zaangażowane, tworzenie kwiatów sprawiło im
dużo radości.”





PRZEDSZKOLE NR 117 IM. CZECHA
GRUPA PSZCZÓŁKI

„Praca zbiorowa pt: „ Wiosna oczami dziecka”.

Dzieci wykonały pracę według Koncepcji planu daltońskiego: planowanie, współpraca, instrukcja, tablica przyborów, refleksja.

Planowanie: zaplanowały dzień tygodnia, w którym wykonają pracę.

Współpraca: dobrały się w pary.

Instrukcja: wykorzystały instrukcję.

Tablica przyborów: zgromadziły potrzebny materiał do wykonania pracy.

Refleksja: zaplanowały wystawę swoich prac łącząc etapy w całość.

Dostępność materiału potrzebnego do wykonania pracy – tydzień zgodnie z planowaniem, w ten sposób każde dziecko wykonało część pracy zbiorowej.

Praca przedstawia kwiaty wiosenne: krokusy, przebiśniegi, żonkile widziane z perspektywy lotu ptaka ( z góry).

Materiały potrzebne do wykonania pracy: podkład tekturowy, klej, kolorowe serwetki gastronomiczne.”





PRZEDSZKOLE NR 148 „MALI EUROPEJCZYCY”
GRUPA ŻEGLARZE

„TULIPANY- praca konkursowa została wykonana metodą origami - składanie 
papieru, przez dzieci 6-letnie, oddział Żeglarze.  
Tytuł: Holenderskie tulipany.”



PRZEDSZKOLE NR 148 „MALI EUROPEJCZYCY”
GRUPA ODKRYWCY



PRZEDSZKOLE „BURATINIO”
GRUPA IV

„KREPIONOWE KROKUSY”

„Kwiaty wykonane są z kolorowej krepy i rolek po papierze toaletowym, 
pomalowanych zieloną farbą. Dzieci samodzielnie nacinały paski krepy, formowały z 
nich kwiaty i mocowały za pomocą kleju do wcześniej pomalowanych rolek.”





PRZEDSZKOLE „BURATINIO”
GRUPA V

„Kwiaty na łące -teraźniejszość vs niepokojąca przyszłość„

„Praca wykonana na zasadzie kontrastu. Część "naturalna" stworzona jest ze 
styropianowych kul, serwetek w różnych kolorach i kolorowego papieru. Dzieci 
zaczęły pracę od pomalowania kul na różne kolory jako środki kwiatów, następnie 
kolorowymi serwetkami wykonały płatki. Część "nieekologiczna" składa się z kwiatów 
stworzonych z plastikowych butelek nabijanych na patyczki od szaszłyków z korkiem 
oraz z kubeczków po jogurtach obklejonych folią aluminiową. Praca przedstawia 
przewidywania co może stać się z naszą planetą, jeśli o nią nie zadbamy, a zarazem 
marzenie dzieci jak mogą wyglądać łąki, jeśli zastanowimy się nad ekologią 
(segregowanie śmieci).”





ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1
GRUPA KWIATKI

„Praca plastyczna „WIOSENNE KWIATY" została wykonana techniką wycinanki.

Dzieci samodzielnie wycinały elementy z kolorowego papieru i naklejały 
na papierowe talerzyki.

Wykonane kwiaty posłużyły do ozdobienia sali.”





PRZEDSZKOLE NR 129
GRUPA MOTYLE
„PAPIEROWY HIACYNT”



PRZEDSZKOLE NR 141 IM. DZIADKA BORODZIEJA

„Praca plastyczna pt.: „Kwiaty 3D” została zrealizowana przez Grupę 6-latków 
„Jeżyków” oraz 5-latków „Wiewiórek”.

Do pracy zostały wykorzystane pomoce dydaktyczne takie jak:

•kartki z bloku rysunkowego i technicznego,

•klej,

•nożyczki.”





PRZEDSZKOLE NR 141 IM. DZIADKA BORODZIEJA
GRUPA WIEWIÓRKI



PRZEDSZKOLE PAROSTATEK
GRUPA RYBKI

„ KRZAK BIAŁEGO BZU”

„Technika:  Do wykonania pracy użyliśmy pomalowanych na zielono patyczków 
laryngologicznych/logopedycznych i popcornu ”




