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https://pracaplastyczna.pl/sklep/index.php/produkt/zestaw-szablonow/


Wiosna 

Kolorowe kwiaty 
szablon-kolorowe-kwiaty 
opis pracy 
 

   

Kwiatek, metoda mokre w mokrym 
szablon-kwiatek-metoda-mokre-w-mokrym 
opis pracy 
    

Kwiaty z papieru falistego 
szablon-kwiaty-z-papieru-falistego 
opis pracy 
   
Łąka 
szablon-laka 
opis pracy 
    

Motylek 
szablon-motylek 
opis pracy 
   

Tulipan 
szablon-tulipan 
opis pracy 
    
Wiosenna pogoda 
szablon-wiosenna-pogoda 
opis pracy 
    

Wiosenne drzewo 
szablon-wiosenne-drzewo 
opis pracy 
  

Jaskółki 
szablon-jaskolki 
opis pracy   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/357-kolorowe-kwiaty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/4-kwiatek-metoda-mokre-w-mokrym
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/323-kwiaty-z-papieru-falistego
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/15-laka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/301-motylek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/99-tulipan
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1074-wiosenna-pogoda
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1484-wiosenne-drzewo
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/2138-jaskolki


Lato 

Bańki mydlane 
szablon-banki-mydlane 
opis pracy 
 

  

Brokuł 
szablon-brokul 
opis pracy 
    

Groszek 
szablon-groszek 
opis pracy 
 

  

Nurkowanie – wakacyjne zabawy 
szablon-nurkowanie-wakacyjne-zabawy 
opis pracy 
   

Orzeźwiający napój 
szablon-orzezwiajacy-napoj 
opis pracy 
  

Wiaderko do zabaw na plaży 
szablon-wiaderko-do-zabaw-na-plazy 
opis pracy 
  
Wśród fal 
szablon-wsrod-fal 
opis pracy 
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/2203-banki-mydlane
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1135-brokul
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1234-groszek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1399-nurkowanie-wakacyjne-zabawy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1387-orzezwiajacy-napoj
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1125-wiaderko-do-zabaw-na-plazy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1098-wsrod-fal


Jesień 

Barwny liść 
szablon-barwny-lisc 
opis pracy 
 

  

Deszczowe zwierzaki 
szablon-deszczowe-zwierzaki 
opis pracy 
 

  

Deszczowy dzień 
szablon-deszczowy-dzien 
opis pracy 
 

   

Duch w bandażu 
szablon-duch-w-bandazu 
opis pracy 
   
Duszek z zawiniętym ogonem 
szablon-duszek-z-zawinietym-ogonem 
opis pracy 
 

  
Duży jeż 
szablon-duzy-jez 
opis pracy 
 

   

Duży żołądź 
szablon-zoladz 
opis pracy 
  

Dynia 
szablon-dynia 
opis pracy 
 

   

Dyniozwierzę 
szablon-dyniozwierze 
opis pracy 
 

  

Dżdżownica z liści 
szablon-dzdzownica-z-lisci 
opis pracy 
    

Gotowi na deszcz 
szablon-gotowi-na-deszcz 
opis pracy 
    
Groźna dynia 
szablon-grozna-dynia 
opis pracy 
 

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/216-barwny-lisc
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/134-deszczowe-zwierzaki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/296-deszczowy-dzien
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/1828-duch-w-bandazu
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/1827-duszek-z-zawinietym-ogonem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1744-duzy-jez
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/1872-duzy-zoladz
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/399-dynia
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/829-dyniozwierze
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/755-dzdzownica-z-lisci
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/804-gotowi-na-deszcz
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/229-grozna-dynia


Grzybki 
szablon-grzybki 
opis pracy 
 

   

Jesienna Dama 
szablon-jesienna-dama 
opis pracy 
  
Jesienna sowa 
szablon-jesienna-sowa 
opis pracy 
 

  
Jesienna zawieszka 
szablon-jesienna-zawieszka 
opis pracy 
   

Jesienne drzewa 
szablon-jesienne-drzewa 
opis pracy 
   

Jesienny pan 
szablon-jesienny-pan 
opis pracy 
   

Jesienny wiatr 
szablon-jesienny-wiatr 
opis pracy 
 

  

Jeż z liści, Jeż na jesiennym tle 
szablon-jez-na-jesiennym-tle-oraz-jez-z-lisci 
opis pracy 1, opis pracy 2 
   

Kiszone ogórki 
szablon-kiszone-ogorki 
opis pracy 
 

  

Nakrętkowe drzewo 
szablon-nakretkowe-drzewo 
opis pracy 
   

Owocowy koszyczek 
szablon-owocowy-koszyczek 
opis pracy 
   

Pani Jesień i królewna 
szablon-pani-jesien-i-krolewna 
opis pracy 
 

  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/400-grzybki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/393-jesienna-dama
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/773-jesienna-sowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/239-jesienna-zawieszka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/774-jesienne-drzewa-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/1441-jesienny-pan
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/868-jesienny-wiatr
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/414-jez-z-lisci
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/410-jez-na-jesiennym-tle
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/415-kiszone-ogorki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/222-nakretkowe-drzewo
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/396-owocowy-koszyczek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/1747-pani-jesien


Parasol w kolorach Pani Jesieni 
szablon-parasol-w-kolorach-pani-jesieni 
opis pracy 

   
Parasolki 
szablon-parasolki 
opis pracy 
 

  

Ruda wiewiórka 
szablon-ruda-wiewiorka 
opis pracy 
    

Sowa pacynka papierowa 
szablon-sowa-pacynka-papierowa 
opis pracy 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/913-parasol-w-kolorach-pani-jesieni
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/419-parasolki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/710-ruda-wiewiorka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/11-sowa-pacynka-papierowa


Zima 

Bąbelkowe drzewo 
szablon-babelkowe-drzewo 
opis pracy 
     

Bałwanek z serc 
szablon-balwanek-z-serc 
opis pracy 
 

    

Bałwanki z rolek 
szablon-balwanki-z-rolki 
opis pracy 
    

Budujemy własne igloo (puzzle) 
szablon-budujemy-wlasne-igloo-puzzle 
opis pracy 
 

  

Dziewczynka jeżdżąca na nartach 
szablon-dziewczynka-jezdzaca-na-nartach 
opis pracy 
    

Gil 
szablon-gil 
opis pracy 
 

    

Głodne ptaszki 
szablon-glodne-ptaszki 
opis pracy 
 

  

Karmnik z wróbelkami 
szablon-karmnik-z-wrobelkami 
opis pracy 
 

   

Karmnik 
szablon-karmnik-1 
opis pracy 
 

   

Karmnik 
szablon-karmnik-2 
opis pracy 
 

    

Kolorowa zima 
szablon-kolorowa-zima 
opis pracy 
    

Las zimą 
szablon-las-zima 
opis pracy 
 

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1280-babelkowe-drzewo
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2016-balwanek-z-serc
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2253-balwanki-z-rolek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/19-budujemy-wlasne-igloo-puzzle
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/562-dziewczynka-jezdzaca-na-nartach
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2216-gil-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/581-glodne-ptaszki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/196-karmnik-z-wrobelkami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/537-karmnik
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1318-karmnik-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1974-kolorowa-zima
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2252-las-zima-2


Łyżwiarka na lodzie 
szablon-lyzwiarka-na-lodzie 
opis pracy 
    

Łyżwy 
szablon-lyzwy 
opis pracy 
 

    

Mikołajkowe życzenia 
szablon-mikolajkowe-zyczenia 
opis pracy 
 

  

Narciarka 
szablon-narciarka 
opis pracy 
 

    

Ptaki zimą 
szablon-ptaki-zima 
opis pracy 
 

    

Ptaszki na śniegu 
szablon-ptaszki-na-sniegu 
opis pracy 
 

  

„Rękawiczki do pary” i „Rękawiczka” 
szablon-rekawiczki-do-pary 
opis pracy 1, opis pracy 2 
     
Śniegowe gwiazdki 
szablon-sniegowe-gwiazdki 
opis pracy 
    

Tańczący bałwanek 
szablon-tanczacy-balwanek 
opis pracy 
 

  

Ubranko dla wróbelka 
szablon-ubranko-dla-wrobelka 
opis pracy 
 

  

W krainie wiecznej zimy 
szablon-w-krainie-wiecznej-zimy 
opis pracy 
 

  

Wyszywana zima 
szablon-wyszywana-zima 
opis pracy 
   

Z górki na pazurki 
szablon-z-gorki-na-pazurki 
opis pracy 
 

    

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/585-lyzwiarka-na-lodzie
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1196-lyzwy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/879-mikolajkowe-zyczenia
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/544-narciarka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1299-ptaki-zima-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2250-ptaszki-na-sniegu
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/164-rekawiczki-do-pary
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1191-rekawiczka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/568-sniegowe-gwiazdki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/557-tanczacy-balwanek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/484-ubranko-dla-wrobelka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/546-w-krainie-wiecznej-zimy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1188-wyszywana-zima
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2045-z-gorki-na-pazurki


Zima szczoteczką malowana 
szablon-zima-szczoteczka-malowana 
opis pracy 
   

Zimowe korony 
szablon-zimowe-korony 
opis pracy 
 

    

Zimowe zabawy na śniegu 
szablon-zimowe-zabawy-na-sniegu 
opis pracy 
 

    

Zimowy Pingwin 
szablon-zimowy-pingwin 
opis pracy 
   
Zimowy sen 
szablon-zimowy-sen 
opis pracy 

    
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1321-zima-szczoteczka-malowana
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2251-zimowe-korony
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/539-zimowe-zabawy-na-sniegu
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1277-zimowy-pingwin
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1057-zimowy-sen


Zwierzęta 

Biedronka metodą batiku klejem 
szablon-biedronka-metoda-batiku-klejem 
opis pracy 
 

  

Dinozaur z balona 
szablon-dinozaur-z-balona 
opis pracy 
 

  

Dinozaur z talerzyka 
szablon-dinozaur-z-talerzyka 
opis pracy 
   
Ekosowy 
szablon-ekosowy 
opis pracy 
 

   

Gąsienica na liściu 
szablon-gasienica 
opis pracy 
 

   

Harmonijkowy ptaszek 
szablon-harmonijkowy-ptaszek 
opis pracy 
 

 

Jeż z dłoni 
szablon-jez-z-dloni 
opis pracy 
 

 

Jeżyk z ziarnami 
szablon-jezyk-z-ziarnami 
opis pracy 
    

Kogut 
szablon-kogut 
opis pracy 
 

   

Kolczatek 
szablon-kolczatek 
opis pracy 
 

  

Kolorowy kotek 
szablon-kolorowy-kotek 
opis pracy 
 

  

Konik morski 
szablon-koniki-morskie 
opis pracy 
    

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/680-biedronka-metoda-batiku-klejem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1153-dinozaur-z-balona
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/681-dinozaur-z-talerzyka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/836-ekosowy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1502-gasienica-na-lisciu
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/247-harmonijkowy-ptaszek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/413-jez-z-dloni
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/411-jezyk-z-ziarnami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/284-kogut
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/810-kolczatek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/769-kolorowy-kotek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1268-konik-morski


Koniki morskie 
szablon-konik-morski 
opis pracy 
 

 

Kotek i myszka 
szablon-kotek-i-myszka 
opis pracy 
 

  

Kotek z papierowego stożka 
szablon-kotek-z-papierowego-stozka 
opis pracy 
 

   

Kotek z rolki 
szablon-kotek-z-rolki 
opis pracy 
 

   

Koty 
szablon-koty 
opis pracy 
 

    

Krówka z papierowego talerzyka 
szablon-krowka-z-papierowego-talerzyka 
opis pracy 
 

 

Kto kogo zjada 
szablon-kto-kogo-zjada 
opis pracy 
 

 

Leśna sowa, orzechowa 
szablon-lesna-sowa-orzechowa 
opis pracy 
 

  

Małpka z serduszkiem 
szablon-malpka-z-serduszkiem 
opis pracy 
 

  

Mieszkańcy łąki 
szablon-mieszkancy-laki 
opis pracy 
 

  

Miś z serc 
szablon-mis-z-serc 
opis pracy 
 

  

Mój przyjaciel pies 
szablon-moj-przyjaciel-pies 
opis pracy 
 

  

Motylek 
szablon-motylek 
opis pracy 
 

  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/330-koniki-morskie
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/205-kotek-i-myszka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/844-kotek-z-papierowego-stozka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/485-kotek-z-rolki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/820-koty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/178-krowka-z-papierowego-talerzyka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1146-kto-kogo-zjada
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/87-lesna-sowa-orzechowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/373-malpka-z-serduszkiem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/2036-mieszkancy-laki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/857-mis-z-serc
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/488-moj-przyjaciel-pies
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/686-motylek


Nietoperz 
szablon-nietoperz 
opis pracy 
 

 

Pająk krzyżak z papieru 
szablon-pajak-krzyzak-z-papieru 
opis pracy 
 

  

Paw 
szablon-paw 
opis pracy 
 

   

Piankowy motyl mozaikowy 
szablon-piankowy-motyl-mozaikowy 
opis pracy 
 

  

Pingwin wielofunkcyjny 
szablon-pingwin-wielofunkcyjny 
opis pracy 
 

    

Pingwin 
szablon-pingwin 
opis pracy 
 

  

Ptak dziwak 
szablon-ptak-dziwak 
opis pracy 
 

   

Ptaszek w gniazdku 
szablon-ptaszek-w-gniazdku 
opis pracy 
 

   

Puszysty bocian 
szablon-puszysty-bocian 
opis pracy 
   

Rekin zjadacz ryb 
szablon-rekin 
opis pracy 
 

   

Robaczki na liściu 
szablon-robaczki-na-lisciu 
opis pracy 
    

Rybki w akwarium 
szablon-rybki-w-akwarium-1 
opis pracy 
 

   

Rybki w akwarium 
szablon-rybki-w-akwarium-2 
opis pracy 
 

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/477-nietoperz
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/101-pajak-krzyzak-z-papieru
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/2139-paw-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/362-piankowy-motyl-mozaikowy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1795-pingwin-wielofunkcyjny
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/283-pingwin
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/207-ptak-dziwak
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/85-ptaszek-w-gniazdku
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/68-puszysty-bocian
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1391-rekin-zjadacz-ryb
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/862-robaczki-na-lisciu
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/841-rybki-w-akwarium
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/866-rybki-w-akwarium-2


Rybki 
szablon-rybki 
opis pracy 
 

   

Ślimak z CD 
szablon-slimak-z-cd 
opis pracy 
 

  

Sowa malowana ziarnami 
szablon-sowa-malowana-ziarnami 
opis pracy 
   

Sowa 
szablon-sowa 
opis pracy 
 

    

Śpiący kotek 
szablon-spiacy-kotek 
opis pracy 
 

   

Tekturowy dinozaur 
szablon-tekturowy-dinozaur 
opis pracy 
 

  

Tygrys i Zebra 
szablon-tygrys-i-zebra 
opis pracy 
    

Ważka 
szablon-wazka 
opis pracy 
 

  

Wesoły jeżyk 
szablon-wesoly-jezyk 
opis pracy 
 

   

Wiewiórka z orzeszkiem 
szablon-wiewiorka-z-orzeszkiem 
opis pracy 
 

   

Wiosenny motylek 
szablon-wiosenny-motylek 
opis pracy 
 

  

Żaba i kurczak 
szablon-zaba-i-kurczak 
opis pracy 
 

   

Żabka – koszyczek 
szablon-zaba-koszyczek 
opis pracy 
 

  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/788-rybki-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/177-slimak-z-cd
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/139-sowa-malowana-ziarnami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/877-sowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/768-spiacy-kotek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/653-tekturowy-dinozaur
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/57-tygrys-i-zebra
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/968-wazka-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/851-wesoly-jezyk
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/108-wiewiorka-z-orzeszkiem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/209-wiosenny-motylek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/458-zaba-i-kurczak
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/336-zabka-koszyczek


Zebra z talerzyka 
szablon-zebra-z-talerzyka 
opis pracy 
 

  

Żółw z butelki 
szablon-zolw-z-butelki 
opis pracy 
 

   

Żółw z nakrętki 
szablon-zolw-z-nakretki 
opis pracy 
 

   

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/878-zebra-z-talerzyka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1580-zolw-z-butelki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/889-zolw-z-nakretki


Rodzina, emocje 

Aniołek dla mamy 
szablon-aniolek-dla-mamy 
opis pracy 
    

Broszka dla mamy 
szablon-broszka-dla-mamy 
opis pracy 
 

  

Bukiet róż 
szablon-bukiet-roz 
opis pracy 
   
Filiżanka z niespodzianką 
szablon-filizanka-z-niespodzianka 
opis pracy 
 

   

Garnitur 
szablon-garnitur 
opis pracy 
 

   

Krawat najlepszego dziadka lub taty 
szablon-krawat-dla-najlepszego-dziadka-lub-taty 
opis pracy 
 

   

Kwiatek dla mamy 
szablon-kwiatek-dla-mamy 
opis pracy 
 

   

Laurka na Dzień Taty 
szablon-laurka-na-dzien-taty 
opis pracy 
 

 

Laurka z talerzyka 
szablon-laurka-z-talerzyka 
opis pracy 
 

  

Mucha dla taty 
szablon-mucha-dla-taty 
opis pracy 
 

   

Radość, smutek, złość 
szablon-emocje-radosc-smutek-zlosc-strach 
opis pracy 
   

Słoń na szczęście 
szablon-slon-na-szczescie 
opis pracy 
 

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/271-aniolek-dla-mamy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/10-broszka-dla-mamy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/268-bukiet-roz
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/660-filizanka-z-niespodzianka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/643-garnitur
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/685-krawat-najlepszego-dziadka-lub-taty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/299-kwiatek-dla-mamy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/359-laurka-na-dzien-taty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/309-laurka-z-talerzyka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/200-mucha-dla-taty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1055-radosc-smutek-zlosc
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/487-slon-na-szczescie


Torebka na prezent 
szablon-torebka-na-prezent 
opis pracy 
  
Torebka najlepszej Babci 
szablon-torebka-najlepszej-babci 
opis pracy 
 

 

Tort urodzinowy 
szablon-tort-urodzinowy 
opis pracy 
    

Zakładka ze zdjęciem 
szablon-zakladka-ze-zdjeciem 
opis pracy 
 

   

Zaproszenie na herbatkę z wnuczkiem 
szablon-zaproszenie-na-herbatke-z-wnuczkiem 
opis pracy 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/288-torebka-na-prezent
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/2248-torebka-najlepszej-babci
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/274-tort-urodzinowy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/2042-zakladka-ze-zdjeciem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1034-zaproszenie-na-herbatke-z-wnuczkiem


Boże Narodzenie 

Szopka z tektury 
schemat-szopki 
opis pracy 
 

  

Anioł z rolki 
szablon-aniol-z-rolki 
opis pracy 
   

Aniołek z kubka 
szablon-aniolek-z-kubka 
opis pracy 
 

 

Aniołek 
szablon-aniolek2 
opis pracy 
 

 

Aniołek 
szablon-aniolek 
opis pracy 
 

  

Bożonarodzeniowe świeczki 
szablon-bozonarodzeniowe-swieczki 
opis pracy 
 

   

Broda św. Mikołaja 
szablon-broda-sw-mikolaja 
opis pracy 
   
Choinka 
szablon-choinka 
opis pracy 
   
Choinkowe lampki 
szablon-choinkowe-lampki 
opis pracy 
 

  

Gwiazda na choinkę 
szablon-gwiazda-na-choinke 
opis pracy 
 

   

Mikołaj marionetka 
szablon-mikolaj-marionetka 
opis pracy 
   
Pierniczki 
szablon-pierniczki 
opis pracy 
 

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1927-szopka-z-tektury
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/512-aniol-z-rolki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/141-aniolek-z-kubka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/161-aniolek2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/520-aniolek-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1172-bozonarodzeniowe-swieczki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/497-broda-sw-mikolaja
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/145-choinka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1164-choinkowe-lampki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/498-gwiazda-na-choinke
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1165-mikolaj-marionetka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1010-pierniczki


Renifer z niespodzianką 
szablon-renifer-z-niespodzianka 
opis pracy 
 

 

Świąteczny aniołek 
szablon-swiateczny-aniolek 
opis pracy 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1278-renifer-z-niespodzianka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/503-swiateczny-aniolek


Wielkanoc 

Babka wielkanocna z życzeniami 
szablon-babka-wielkanocna-z-zyczeniami 
opis pracy 
 

  

Baranek wielkanocny 
szablon-baranek-wielkanocny 
opis pracy 
 

 

Baranek wielkanocny 
szablon-baranek-wielkanocny 
opis pracy 
  

Baranek ze złotymi rogami 
szablon-baranek-ze-zlotymi-rogami 
opis pracy 
 

   

Koszyczek z pisankami 
szablon-koszyczek-z-pisankami 
opis pracy 
    

Koszyczki wielkanocne 
szablon-koszyczki-wielkanocne 
opis pracy 
 

   

Kurka z łyżki 
szablon-kurka-z-lyzki 
opis pracy 
 

   

Kurki wielkanocne 
szablon-kurki-wielkanocne 
opis pracy 
 

   

Miękki baranek 
szablon-miekki-baranek 
opis pracy 
 

 

Wesoły kurczaczek – kartka świąteczna 
szablon-kartka-wielkanocna 
opis pracy 
 

   

Wielkanocny kurczaczek 
szablon-wielkanocny-kurczaczek 
opis pracy 
    

Zając z prezentem 
szablon-zajac-z-prezentem 
opis pracy 
 

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/2125-babka-wielkanocna-z-zyczeniami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/298-baranek-wielkanocny
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/2246-baranek-wielkanocny-3
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/51-baranek-ze-zlotymi-rogami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/86-koszyczek-z-pisankami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/316-koszyczki-wielkanocne
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1486-kurka-z-lyzki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/304-kurki-wielkanocne
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/105-miekki-baranek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1501-wesoly-kurczaczek-kartka-swiateczna
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/2245-wielkanocny-kurczaczek-4
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/62-zajac-z-prezentem


Zajączek wielkanocny 
szablon-zajaczek-wielkanocny 
opis pracy 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/603-zajaczek-wielkanocny


Legendy i baśnie 

Czarodziejski kapelusz 
szablon-czarodziejski-kapelusz 
opis pracy 
 

   

Hejnał krakowski i budowa kościoła 
szablon-hejnal-krakowski 
opis pracy 
    
Krakowski smok 
szablon-krakowski-smok 
opis pracy 
 

   

Kropeczkowa Syrenka 
szablon-kropeczkowa-syrenka 
opis pracy 
   
Lajkonik z Krakowa 
szablon-lajkonik-z-krakowa 
opis pracy 
 

   

Pantofelek Kopciuszka 
szablon-pantofelek-kopciuszka 
opis pracy 
 

 

Warszawska syrenka 
szablon-warszawska-syrenka 
opis pracy 
 

   
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/47-czarodziejski-kapelusz
https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/77-hejnal-krakowski-i-budowa-kosciola
https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/1192-krakowski-smok
https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/1674-kropeczkowa-syrenka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/34-lajkonik-z-krakowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/115-pantofelek-kopciuszka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/81-warszawska-syrenka


Kosmos 

Kosmonauta 
szablon-kosmonauta 
opis pracy 
  
Podróż w kosmos 
szablon-podroz-w-kosmos 
opis pracy 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/567-kosmonauta
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/354-podroz-w-kosmos
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/354-podroz-w-kosmos


Przebrania dla dzieci 

Czapka pirata 
czapka-pirata 
opis pracy 
 

  

Karnawałowych zabaw czar 
szablon-karnawalowych-zabaw-czar 
opis pracy 
 

 

Kolorowe okulary 
szablon-kolorowe-okulary 
opis pracy 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

  
  
  
  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/przebrania-dla-dzieci/456-czapka-pirata
https://pracaplastyczna.pl/index.php/przebrania-dla-dzieci/290-karnawalowych-zabaw-czar
https://pracaplastyczna.pl/index.php/przebrania-dla-dzieci/112-kolorowe-okulary


Środki transportu 

Ekologiczny samochód 
szablon-ekologiczny-samochod 
opis pracy 
 

  

Kamizelka odblaskowa 
szablon-kamizelka-odblaskowa 
opis pracy 
 

 

Lecimy balonem 
szablon-lecimy-balonem 
opis pracy 
  
Pociąg 
szablon-pociag 
opis pracy 
 

  

Odblaski 
szablon-odblaski 
opis pracy 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/50-ekologiczny-samochod
https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/1703-kamizelka-odblaskowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/214-lecimy-balonem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/110-pociag
https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/1704-odblaski


Symbole narodowe 

Kotylion sznurowany 
szablon-kotylion 
opis pracy 
    
Kotylion z papieru 
szablon-kotylion-z-papieru 
opis pracy 
   

Orzeł z talerzyka 
szablon-orzel-z-talerzyka 
opis pracy 
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1855-kotylion-sznurowany
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1148-kotylion-z-papieru
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1149-orzel-z-talerzyka


Inne 

Deseczka pełna witamin 
szablon-deseczka-pelna-witamin 
opis pracy 
   
Fartuszek kucharki 
szablon-fartuszek-kucharki 
opis pracy 
 

  
Karnawałowy Klaun 
szablon-karnawalowy-klaun 
opis pracy 
  
Konewka 
szablon-konewka 
opis pracy 
 

  

Konik na biegunach 
szablon-konik-na-biegunach 
opis pracy 
 

  

Lubię czytać 
szablon-lubie-czytac 
opis pracy 
   
Mózg człowieka 
szablon-mozg-czlowieka 
opis pracy 
 

  

Myjemy zęby 
szablon-myjemy-zeby 
opis pracy 
 

  

Nowoczesny fortepian, metoda mokre w mokrym 
szablon-nowoczesny-fortepian 
opis pracy 
 

   

Obrazek harmonijka 
szablon-obrazek-harmonijka 
opis pracy 
 

  

Patrząc przez dziurkę od klucza 
szablon-patrzac-przez-dziurke-od-klucza 
opis pracy 
  

Pod cieplutką kołderką 
szablon-pod-cieplutka-kolderka 
opis pracy 
    

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/165-deseczka-pelna-witamin
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1155-fartuszek-kucharki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/2247-karnawalowy-klaun
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1393-konewka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1746-konik-na-biegunach
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1142-lubie-czytac
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1141-mozg-czlowieka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1143-myjemy-zeby
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/58-nowoczesny-fortepian-metoda-mokre-w-mokrym
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1679-obrazek-harmonijka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1637-patrzac-przez-dziurke-od-klucza
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1687-pod-cieplutka-kolderka


Radio 
szablon-radio 
opis pracy 
 

  

Rok 
szablon-rok 
opis pracy 
  

Skrzynka z narzędziami 
szablon-skrzynka-z-narzedziami 
opis pracy 
 

  

Szybko dojrzewające jabłko – wydzieranka 
szablon-szybko-dojrzewajace-jablko-gruszka-wydzieranka 
opis pracy 
 

  

T jak tygrys 
szablon-t-jak-tygrys 
opis pracy 
 

 

Telefon 
szablon-telefon 
opis pracy 
 

 

Wesoła nutka 
szablon-wesola-nutka 
opis pracy 
  

Wiatrak 
szablon-wiatrak 
opis pracy 
  
Wieża Eiffla 
szablon-wieza-eiffla 
opis pracy 
  
Witraż z bibuły 
szablon-witraz-z-bibuly 
opis pracy 
 

   

Zakręcaj kran – oszczędzaj wodę 
szablon-zakrecaj-kran 
opis pracy 
 

  

Zdrowe ząbki mam, bo o nie dbam 
szablon-myje-zabki-65h78j 
opis pracy 
 

  

Zegar 
szablon-zegar 
opis pracy 
 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1147-radio
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1939-rok
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zawody-ludzi/657-skrzynka-z-narzedziami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/55-szybko-dojrzewajace-jablko
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1622-t-jak-tygrys
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1154-telefon-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1137-wesola-nutka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1615-wiatrak
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1145-wieza-eiffla
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/364-witraz-z-bibuly
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1144-zakrecaj-kran-oszczedzaj-wode
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1401-zdrowe-zabki-mam-bo-o-nie-dbam
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/348-zegar


Zimowe drzewa 
szablon-zimowe-drzewa 
opis pracy 
 

  

Zupa 
szablon-zupa 
opis pracy 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/dekoracja-sali/2249-zimowe-drzewa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/684-zupa


Praceplastyczne.pl 

Czapka górnika (czako) 
szablon-czapka-gornika 
opis pracy 
 

  

Gra labirynt 
szablon-gra-labirynt 
opis pracy 
 

 

Gwiazda 3D 
szablon-gwiazda-3d 
opis pracy 
 

   

Gwiazda na czubek choinki 
szablon-gwiazda-na-czubek-choinki 
opis pracy 
 

   

Jak zrobić album na zdjęcia? 
szablon-album-na-zdjecia 
opis pracy 
 

  

Jak zrobić aniołka z papieru? 
szablon-aniolek-z-papieru 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić bałwanka z papieru? 
szablon-balwanek 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić czapeczki urodzinowe? 
szablon-czapeczki-urodzinowe 
opis pracy 
 

  

Jak zrobić czapkę kibica z papieru? 
szablon-czapka-kibica 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić dekorację bożonarodzeniową? 
szablon-dekoracja-bozonarodzeniowa 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić dekorację z muszelkami? 
szablon-dekoracja-z-muszelkami 
opis pracy 
 

  

Jak zrobić kartkę wielkanocną z barankiem? 
szablon-kartka-wielkanocna-z-barankiem 
opis pracy 
 

  

http://praceplastyczne.pl/inne/177-czapka-gornika-czako
http://praceplastyczne.pl/inne/177-czapka-gornika-czako
http://praceplastyczne.pl/inne/46-gra-labirynt
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/18-gwiazda-3d
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/186-gwiazda-na-czubek-choinki
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/278-jak-zrobic-album-na-zdjecia
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/316-jak-zrobic-aniolka-z-papieru
http://praceplastyczne.pl/zima/292-jak-zrobic-balwanka-z-papieru
http://praceplastyczne.pl/papier/301-jak-zrobic-czapeczki-urodzinowe
http://praceplastyczne.pl/papier/262-jak-zrobic-czapke-kibica
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/290-jak-zrobic-dekoracje-bozonarodzeniowa
http://praceplastyczne.pl/lato/409-jak-zrobic-dekoracje-z-muszelkami
http://praceplastyczne.pl/wielkanoc/229-jak-zrobic-kartke-wielkanocna-z-barankiem


Jak zrobić kartkę wielkanocną z zajączkami? 
szablon-kartka-wielkanocna-z-zajaczkami 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić kartkę z tulipanami? 
szablon-kartka-z-tulipanami 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić karuzelę? 
szablon-karuzela 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić kostkę do gry? 
szablon-kostka 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić koszyczek wielkanocny? 
szablon-koszyczek-wielkanocny 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić laurkę na Dzień Matki z wysuwanymi kwiatami? 
szablon-laurka-na-dzien-matki 
opis pracy 
    

Jak zrobić maskę papugi? 
szablon-maska-papugi 
opis pracy 
 

   

Jak zrobić ozdobę wielkanocną? 
szablon-ozdoba-wielkanocna 
opis pracy 
 

 

Jak zrobić różę z papieru? 
szablon-roza-z-papieru 
opis pracy 
     

Jak zrobić sanie Mikołaja? 
szablon-sanie-mikolaja 
opis pracy 
 

   

Jak zrobić szkatułkę? 
szablon-szkatulka 
opis pracy 
 

  

Jak zrobić wiatraczek? 
szablon-wiatraczek 
opis pracy 
 

  

Jak zrobić zestaw kibica? 
szablon-zestaw-kibica 
opis pracy 
 

 

http://praceplastyczne.pl/wielkanoc/392-jak-zrobic-kartke-wielkanocna-z-zajaczkami
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/294-jak-zrobic-kartke-z-tulipanami
http://praceplastyczne.pl/inne/399-jak-zrobic-karuzele
http://praceplastyczne.pl/inne/271-jak-zrobic-kostke-do-gry
http://praceplastyczne.pl/wielkanoc/295-jak-zrobic-koszyczek-wielkanocny
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/258-jak-zrobic-laurke-na-dzien-matki-z-wysuwanymi-kwiatami
http://praceplastyczne.pl/inne/264-jak-zrobic-maske-papugi
http://praceplastyczne.pl/wielkanoc/297-jak-zrobic-ozdobe-wielkanocna
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/260-jak-zrobic-roze-z-papieru
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/285-jak-zrobic-sanie-mikolaja
http://praceplastyczne.pl/inne/313-jak-zrobic-szkatulke
http://praceplastyczne.pl/lato/400-jak-zrobic-wiatraczek
http://praceplastyczne.pl/inne/263-jak-zrobic-zestaw-kibica


Kalendarz 
szablon-kalendarz 
opis pracy 
 

 

Kartka walentynkowa 3D 
szablon-kartka-walentynkowa-3d 
opis pracy 
 

  

Kartka walentynkowa z niespodzianką 
szablon-kartka-walentynkowa-z-niespodzianka 
opis pracy 
 

  

Lampion adwentowy 
szablon-lampion-adwentowy 
opis pracy 
 

  

Lampion z dyni na Halloween 
szablon-lampion-z-dyni-na-halloween 
opis pracy 
 

 

Laurka dla babci 
szablon-laurka-dla-babci 
opis pracy 
 

 

Laurka dla dziadka 
szablon-laurka-dla-dziadka 
opis pracy 
 

   

Laurka dla nauczyciela 
szablon-laurka-dla-nauczyciela 
opis pracy 
 

  

Laurka na Dzień Babci 
szablon-laurka-na-dzien-babci 
opis pracy 
 

   

Maska karnawałowa 
szablon-maska-karnawalowa 
opis pracy 
 

 

Miś z filcu 
szablon-mis-z-filcu 
opis pracy 
 

 

Nietoperz 
szablon-nietoperz 
opis pracy 
 

 

Pacynka – lew 
szablon-pacynka-lew 
opis pracy 
 

  

http://praceplastyczne.pl/papier/83-kalendarz
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/220-kartka-walentynkowa-3d
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/209-kartka-walentynkowa-z-niespodzianka
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/153-lampion-adwentowy
http://praceplastyczne.pl/jesien/138-lampion-z-dyni-na-halloween
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/199-laurka-dla-babci
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/203-laurka-dla-dziadka
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/131-laurka-dla-nauczyciela
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/201-laurka-na-dzien-babci
http://praceplastyczne.pl/inne/206-maska-karnawalowa
http://praceplastyczne.pl/inne/157-mis-z-filcu
http://praceplastyczne.pl/zwierzeta/139-nietoperz
http://praceplastyczne.pl/teatr/37-pacynka-lew


Pudełko w kształcie serca 
szablon-pudelko-w-ksztalcie-serca 
opis pracy 
 

 

Renifer z rolki 
szablon-renifer-z-rolki 
opis pracy 
 

 

Ruchoma kartka walentynkowa 
szablon-ruchoma-kartka-walentynkowa 
opis pracy 
 

 

Świąteczna gałązka 
szablon-swiateczna-galazka 
opis pracy 
 

 

Świnka skarbonka z tektury 
szablon-swinka-skarbonka-z-tektury 
opis pracy 
 

 

Witraż 
szablon-witraz 
opis pracy 
 

 

Zakładka do książki – słoneczko 
szablon-zakladka-do-ksiazki-sloneczko 
opis pracy 
 

 

  

 

http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/212-pudelko-w-ksztalcie-serca
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/188-renifer-z-rolki
http://praceplastyczne.pl/rodzina-emocje/205-ruchoma-kartka-walentynkowa
http://praceplastyczne.pl/boze-narodzenie/174-swiateczna-galazka
http://praceplastyczne.pl/papier/154-swinka-skarbonka-z-tektury
http://praceplastyczne.pl/techniki-plastyczne/87-witraz
http://praceplastyczne.pl/inne/141-zakladka-do-ksiazki-sloneczko

