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Wiosna 

Jaskółki 
szablon-jaskolki 
opis pracy 
 

  

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

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

Wiosenne drzewo 
szablon-wiosenne-drzewo 
opis pracy 
  

 

Lato 

Brokuł 
szablon-brokul 
opis pracy 
    

Nurkowanie – wakacyjne zabawy 
szablon-nurkowanie-wakacyjne-zabawy 
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/wiosna/2138-jaskolki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/4-kwiatek-metoda-mokre-w-mokrym
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/lato/1135-brokul
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1399-nurkowanie-wakacyjne-zabawy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1125-wiaderko-do-zabaw-na-plazy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1098-wsrod-fal


 

Jesień 

Deszczowe zwierzaki 
szablon-deszczowe-zwierzaki 
opis pracy 
 

  

Deszczowy dzień 
szablon-deszczowy-dzien 
opis pracy 
    

Duszek z zawiniętym ogonem 
szablon-duszek-z-zawinietym-ogonem 
opis pracy 
   
Dynia 
szablon-dynia 
opis pracy 
 

   

Dyniozwierzę 
szablon-dyniozwierze 
opis pracy 
 

  

Gotowi na deszcz 
szablon-gotowi-na-deszcz 
opis pracy 
    
Jesienna sowa 
szablon-jesienna-sowa 
opis pracy 
 

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

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

  

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

  

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/134-deszczowe-zwierzaki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/296-deszczowy-dzien
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/1827-duszek-z-zawinietym-ogonem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/399-dynia
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/829-dyniozwierze
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/804-gotowi-na-deszcz
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/773-jesienna-sowa
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/1747-pani-jesien
https://pracaplastyczna.pl/index.php/jesien/11-sowa-pacynka-papierowa


 

Zima 

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

    

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

  

Gil 
szablon-gil 
opis pracy 
 

    

Karmnik 
szablon-karmnik-2 
opis pracy 
     

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

   

Las zimą 
szablon-las-zima 
opis pracy 
 

   

„Rękawiczki do pary” i „Rękawiczka” 
szablon-rekawiczki-do-pary-oraz-rekawiczka 
opis pracy 1, opis pracy 2 
     
W krainie wiecznej zimy 
szablon-w-krainie-wiecznej-zimy 
opis pracy 
 

  

Zimowe korony 
szablon-zimowe-korony 
opis pracy 
     

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

    

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2016-balwanek-z-serc
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/19-budujemy-wlasne-igloo-puzzle
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2216-gil-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1318-karmnik-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/196-karmnik-z-wrobelkami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2252-las-zima-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/164-rekawiczki-do-pary
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/1191-rekawiczka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/546-w-krainie-wiecznej-zimy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/2251-zimowe-korony
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zima/539-zimowe-zabawy-na-sniegu


 

Zwierzęta 

Bocian biały 
szablon-bocian-bialy 
opis pracy 
    
Dinozaur z talerzyka 
szablon-dinozaur-z-talerzyka 
opis pracy 
   
Jeżyk z ziarnami 
szablon-jezyk-z-ziarnami 
opis pracy 
    

Kolorowy kotek 
szablon-kolorowy-kotek 
opis pracy 
 

  

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

   

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

 

Makaronowa ryba 
szablon-makaronowa-ryba 
opis pracy 
 

   

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

  

Motyl malowany 
szablon-motyl-malowany 
opis pracy 
 

   

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

  

Pingwin 
szablon-pingwin 
opis pracy 
 

  

Ptak dziwak 
szablon-ptak-dziwak 
opis pracy 

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/795-bocian-bialy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/681-dinozaur-z-talerzyka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/411-jezyk-z-ziarnami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/769-kolorowy-kotek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/844-kotek-z-papierowego-stozka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/178-krowka-z-papierowego-talerzyka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/2067-makaronowa-ryba
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/857-mis-z-serc
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/2152-motyl-malowany
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/101-pajak-krzyzak-z-papieru
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/283-pingwin
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/207-ptak-dziwak


 
Rak z papierowego talerzyka 
szablon-rak-z-papierowego-talerzyka 
opis pracy 
    
Rybki 
szablon-rybki 
opis pracy 
 

   

Ślimak na patyku 
szablon-slimak-na-patyku 
opis pracy 
 

   

Sowa 
szablon-sowa 
opis pracy 
     

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

Tekturowy dinozaur 
szablon-tekturowy-dinozaur 
opis pracy 
 

  

Wesoła żabka 
szablon-wesola-zabka 
opis pracy 
    
Wieloryb 
szablon-wieloryb 
opis pracy 
 

   

Wiosenny motylek 
szablon-wiosenny-motylek 
opis pracy 
 

  

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

   

Żarłoczna żaba 
szablon-zarloczna-zaba 
opis pracy 
 

   

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

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/918-rak-z-papierowego-talerzyka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/788-rybki-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1709-slimak-na-patyku
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/877-sowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/139-sowa-malowana-ziarnami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/653-tekturowy-dinozaur
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/894-wesola-zabka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/917-wieloryb-2
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/2165-zarloczna-zaba
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/889-zolw-z-nakretki


 

 

Rodzina, emocje 

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

  

Kwiatuszek dla kochanej babci 
szablon-kwiatuszek-dla-kochanej-babci 
opis pracy 
   

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

 

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

   

Napis dla taty 
szablon-napis-dla-taty 
opis pracy 
 

  

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

 

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

 

Boże Narodzenie 

Szopka z tektury 
schemat-szopki 
opis pracy 
   

Aniołek 
szablon-aniolek2 
opis pracy 
 

 

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

   

https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/10-broszka-dla-mamy
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1995-kwiatuszek-dla-kochanej-babci
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/359-laurka-na-dzien-taty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/200-mucha-dla-taty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1376-napis-dla-taty
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/2248-torebka-najlepszej-babci
https://pracaplastyczna.pl/index.php/rodzina-emocje/1034-zaproszenie-na-herbatke-z-wnuczkiem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1927-szopka-z-tektury
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/161-aniolek2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/498-gwiazda-na-choinke


Mikołaj marionetka 
szablon-mikolaj-marionetka 
opis pracy 
   
Pani Mikołajowa 
szablon-pani-mikolajowa 
opis pracy 
   

Świąteczny aniołek 
szablon-swiateczny-aniolek 
opis pracy 
 

 

 

Wielkanoc 

Baranek wielkanocny 
szablon-baranek-wielkanocny-1 
opis pracy 
  

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

   

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

   

Miękki baranek 
szablon-miekki-baranek 
opis pracy 
 

 

Wielkanocny kurczaczek 
szablon-wielkanocny-kurczaczek 
opis pracy 
    

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

   

Zakładka – zając 
szablon-zakladka-zajac 
opis pracy 
   

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1165-mikolaj-marionetka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/1880-pani-mikolajowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/boze-narodzenie/503-swiateczny-aniolek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/2246-baranek-wielkanocny-3
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1501-wesoly-kurczaczek-kartka-swiateczna
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1486-kurka-z-lyzki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/105-miekki-baranek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/2245-wielkanocny-kurczaczek-4
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/62-zajac-z-prezentem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/2082-zakladka-zajac


 

Legendy i baśnie 

Hejnał krakowski i budowa kościoła 
szablon-hejnal-krakowski 
opis pracy 
    
Kropeczkowa Syrenka 
szablon-kropeczkowa-syrenka 
opis pracy 
   
Lajkonik z Krakowa 
szablon-lajkonik-z-krakowa 
opis pracy 
 

   

Smok wawelski ziejący ogniem 
szablon-smok-wawelski-ziejacy-ogniem 
opis pracy 
 

  

Smok Wawelski z kolcami 
szablon-smok-wawelski-z-kolcami 
opis pracy 
 

  

Zabawna czarownica 
szablon-zabawna-czarownica 
opis pracy 

  
  

 

Kosmos 

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

  

 

Przebrania dla dzieci 

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

 

Maska bałwanka 
szablon-maska-balwanka 
opis pracy 

  
  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/77-hejnal-krakowski-i-budowa-kosciola
https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/1674-kropeczkowa-syrenka
https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/34-lajkonik-z-krakowa
https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/1385-smok-wawelski-ziejacy-ogniem
https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/1416-smok-wawelski-z-kolcami
https://pracaplastyczna.pl/index.php/basnie/1888-zabawna-czarownica
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/354-podroz-w-kosmos
https://pracaplastyczna.pl/index.php/kosmos/354-podroz-w-kosmos
https://pracaplastyczna.pl/index.php/przebrania-dla-dzieci/290-karnawalowych-zabaw-czar
https://pracaplastyczna.pl/index.php/przebrania-dla-dzieci/2000-maska-balwanka


 

Środki transportu 

Ekologiczny samochód 
szablon-ekologiczny-samochod 
opis pracy 
 

  

Odblaski 
szablon-odblaski 
opis pracy 
 

   

Radiowóz policyjny 
szablon-radiowoz-policyjny 
opis pracy 
 

  

Statek z rolek i tektury 
szablon-statek-z-rolek-i-tektury 
opis pracy 
 

  

 

Symbole narodowe 

Kapral miś Wojtek – polski bohater 
szablon-kapral-mis-wojtek 
opis pracy 
   

Kotylion sznurowany 
szablon-kotylion 
opis pracy 
    

 

Inne 

Brązowy miś 
szablon-brazowy-mis 
opis pracy 
   
Dinozaur 
szablon-dinozaur 
opis pracy 
   

Karnawałowy Klaun 
szablon-karnawalowy-klaun 
opis pracy 
  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/50-ekologiczny-samochod
https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/1704-odblaski
https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/1561-radiowoz-policyjny
https://pracaplastyczna.pl/index.php/srodki-transportu/2195-statek-z-rolek-i-tektury
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1452-kapral-mis-wojtek-polski-bohater
https://pracaplastyczna.pl/index.php/symbole-narodowe/1855-kotylion-sznurowany
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1863-brazowy-mis
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1675-dinozaur
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/2247-karnawalowy-klaun


Lubię czytać 
szablon-lubie-czytac 
opis pracy 
   
Myjemy zęby 
szablon-myjemy-zeby 
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 
    

Radosne kukiełki 
szablon-radosne-kukielki 
opis pracy 
 

  

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

  

Telefon 
szablon-telefon 
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 
   

Zupa 
szablon-zupa 
opis pracy 
 

  

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1142-lubie-czytac
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1143-myjemy-zeby
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
https://pracaplastyczna.pl/index.php/teatr/140-radosne-kukielki
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/55-szybko-dojrzewajace-jablko
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1154-telefon-2
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/684-zupa

