
Praca plastyczna WÓZ STRAŻACKI 

 

Przygotuj: 

• 4 rolki po papierze toaletowym, 

•  Pustą wytłaczankę na 10 jajek 

• Grubsza kartka, tzw. techniczna, tekturka 

• Wycinanka, czerwona bibuła, kolorowy papier 

• Kredki lub pisaki  (do narysowania twarzy) 

• Czerwoną i czarną farbkę plakatową, pędzel z wodą 

• 1 czerwony oraz 1 czarny drucik kreatywny 

• Nożyczki, klej, ołówek, ewentualnie linijkę. 

*PAMIĘTAJ PRZYGOTUJ MIEJSCE DO PRACY. ZASŁOŃ BLAT PRZED PRACĄ DODATKOWĄ KARTKĄ 

PAPIERU LUB ROZŁOŻONĄ GAZETĄ,MOŻESZ WZIĄĆ POD RĘKĘ KAWAŁEK RĘCZNIKA 

PAPIEROWEGO I TALERZYK ( PLASTIKOWY LUB PORCELANOWY,  TO CO MASZ W DOMU) NA 

FARBKĘ. 

 

Wykonanie: 

1. Utnij zamknięcie wytłaczanki w połowie po bokach, tak jak na zdjęciu. Nie przecinaj 

do końca    te część odgiąć do gory. 

2. Pomaluj wytłaczankę czerwoną farbką. Odłóż do wyschnięca. 

3. Zajmij się narysowaniem oraz wycięciem drabiny. Potem pomaluj ją czarną farbką. 

Odłóż do wyschnięcia. 

4. Jeżeli nie masz w swoich materiałąch plastycznych kolorowej wycinaki, tak samo jak 

wytłacznkę i drabinę możesz pomalować rolki przeznaczone na koła w kolorze 

czarnym, a rolki na strażaków w kolorze czerwonym. Wtedy znowu musisz poczekać 

aż wyschną.  

Jezeli masz papier w kolorze czarnym dopasuj wymiar do rolki – na tym etapie 

potrzebna Ci będzie linijka i ołówek ( zmierz rolkę na wysokość, wytnij prostokąt ) 



Wycięty prostokąt doklej  wokół rolki. Poczekaj chwilę, aż wyschnie klej. Pamiętaj, 

dokładnie dokle krawędzie rolki. 

Tak samo zrób z drugą rolką przeznaczoną na koła oraz z rolkami przeznaczonymi na 

strażaków. Tylko dla 1. strażaka wykorzystaj kolor czerwony, a dla 2. czarny ( bądź tak 

jak sobie strażaka wyobrazisz). 

5. Wykończ teraz strażaków. Doklej im czapki wycięte z koła w kolorze czarnym, na 

czapkę zrób kulkę z czerwonej bibuły, potem ją doklej. Wykorzystaj, druciki 

kreatywne jako wąż strażacki. Jeszcze narysuj twarz na jasnym papierze i doklej ją. 

6. Teraz doklej 2.czarne rolki od spodu wytłaczanki jako koła. 

7. Doklej strażaków od góry wytłaczanki, dostaw drabinę. 

8. Gotowe! Skończyłeś. Gratuluję! ☺ 

 

Przygotowała S. Idzik-Sekular 

Możecie przesyłać swoje prace adres  idzik-sekular.slawomira@sp8.zary.pl 

 


