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POCZĄTEK 
ROKU NA
FIORELKI.PL
Rok 2023 ledwo się zaczął, a u nas praca wre! 
Wśród nowości na Fiorelkach znajdziecie 
tutoriale, które pokażą Wam, jak zrobić 
zimowe ozdoby ze szpatułek, pastelowe 
obrazy i kartki na Dzień Babci i Dziadka. Ale 
nie zapominajmy o starszych pracach, które 
ciągle cieszą się niemałą popularnością. 
Zapraszamy na comiesięczny przegląd TOP 5!
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Zima to bardzo trudny czas 

dla ptaków. Jeśli ta pora roku 

jest łagodna, to łatwiej im 

o pożywienie: na gałązkach 

drzew i krzewów ciągle jeszcze 

znaleźć mogą smaczne, choć 

zmarznięte małe owoce, np. 

kuleczki głogu czy jarzębiny. 

Gorzej jeśli jest mróz i śnieg, 

wtedy ptakom doskwiera chłód i głód. Dlatego warto zorganizować w pobliżu swojego domu ptasią 

stołówkę i pomóc w ten sposób wróbelkom, sikorkom, gilom, jemiołuszkom i innym ptakom przetrwać 

ten ciężki okres. Warto pamiętać, że ptaki nie powinny jeść chleba czy ciasta, tylko wszelkiego rodzaju 

ziarna oraz świeżą niesoloną słoninkę. Zapraszam Was dzisiaj do zabawy plastycznej, która będzie 

przedstawiała ptaszki w karmniku.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/ptasia-stolowka-zimowa-praca-plastyczna/

ptaSia Stołówka

Dzień Babci i Dziadka już blisko, 

pora więc przygotować z tej 

okazji ciekawy upominek: taki, 

który ucieszy, zostanie na dłu-

żej i będzie dowodem naszej 

wdzięczności, miłości i przywią-

zania. Proponuję dzisiaj wykona-

nie kartonowych kwiatków. Jeśli 

spodobał się Wam pomysł, to 

zapraszam do wspólnej zabawy.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kwiatki-na-dzien-babci-i-dziadka/

kwiatki na Dzień BaBci i DziaDka



5

Ta urocza i bardzo prosta do 

wykonania praca jest inspirowa-

na książką o perypetiach trzech 

małych sówek, które budząc się 

w nocy spostrzegają, że nie ma 

z nimi ich mamy. Bardzo się boją, 

ale też wierzą w to, że mama 

w końcu wróci, bo przecież ona 

zawsze się o nie troszczy, nawet 

gdy nie ma jej w pobliżu. Jak wykonać takie śliczne sówki?

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/trzy-male-sowki/

trzy małe Sówki

Zabieram Was dzisiaj do dalekiej 

krainy skutej lodem, tam gdzie 

nieustannie jest bardzo zimno, 

gdzie wieje lodowaty, przenikli-

wy wiatr, a z nieba jak białe ptaki 

lecą śniegowe płatki. Domyśla-

cie się, co to za miejsce? Jeśli 

nie, to już zdradzam tajemnicę: 

zapraszam do ogrodu pewnej 

niezwykłej, groźnej damy – Królowej Śniegu, która mieszka tu w ogromnym lodowym zamczysku otu-

lonym zimowym ogrodem. Znajdują się w nim niezwykłe kwiaty, którymi opiekuje się oddany  sługa 

królowej – ogrodnik Mróz. To właśnie on pielęgnuje lodowe rośliny, otula swoimi ramionami i sprawia, 

że pięknie rosną, wspinając się po śnieżnych zaspach i zamkowych murach, mieniąc się w słońcu, 

które czasami tylko tu zagląda…

Jeśli zainteresowała Was ta zimowa historia, zapraszam do stworzenia lodowych kwiatów z ogrodu 

Królowej Śniegu. Sposób ich wykonania jest bardzo prosty, a efekt spektakularny.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kwiaty-z-ogrodu-krolowej-sniegu/

kwiaty z ogroDu królowej śniegu
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Mój zimowy ogród odwiedzają 

różni goście – wróbelki, sikorki, 

zięby, rudziki, no i oczywiście 

moje ulubione gile, które 

zawsze pojawiają się w lutym; 

czasami myślę, że już blisko 

wiosna, skoro przyleciały 

ptaszki z charakterystycznymi 

czerwonymi brzuszkami. Barwy 

ich upierzenia przyciągają uwagę niemal wszystkich obserwatorów. Nie wiem czy wiecie, ale samiczki 

mają brzuszki wyblakłe, natomiast samczyki – jaskrawoczerwone. Gile na swoje zimowiska przelatują 

nawet kilkaset kilometrów, przemieszczają się z miejsca na miejsce, tam gdzie znajdą więcej jedzenia. 

Dlatego w lutym pojawiają się w moim ogrodzie, gdzie na gałązkach krzewów można jeszcze znaleźć 

pyszne ptasie przysmaki – kolorowe kuleczki: czerwone, granatowe, brązowe… Zapraszam Was dzisiaj 

do wykonania pracy plastycznej, której bohaterami są właśnie te urocze ptaszki.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/zima-i-glodne-gile/

Na końcu gazetki znajdziecie 
szablony do wydrukowania.
Szczegółowe instrukcje jak 

wykonac z ich pomocą prace 
plastyczne znajdziecie na 

blogu Fiorelek!

zima i głoDne gile
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RÓŻDŻKA 
I KORONA ELSY 
KARNAWAŁOWE 
DIY

Karnawał to czas przebieranek! Jeżeli Wasza mała 
księżniczka chce wystroić się na bal przebrana za 
Elsę z Krainy Lodu, możecie z pomocą tego tutorialu 
przygotować dla niej niezbędne akcesoria.
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Do wykonania magicznej różdżki oraz lodowej korony potrzebne będą: niebieska 

kartka z kolorowego bloku technicznego Fiorello, szpatułki drewniane, niebieska 

farba plakatowa oraz diamenciki i perełki.

Na końcu gazetki znajdziecie szablon z konturem korony. Możecie go wydrukować 

na niebieskiej kartce albo narysować swój kształt; pamiętajcie aby zaplanować 

w jaki sposób umocować koronę do opaski do włosów. Możecie na przykład zrobić 

jak my na naszym szablonie, dodając na dolnej krawędzi dłuższy prostokąt, który po 

wycięciu kształtu owijamy wokół opaski do włosów i zszywamy z koroną. 

Różdżkę wykonamy z drewnianych szpatułek. Sklejamy je ze sobą klejem w kształt 

śnieżynki, a kiedy klej wyschnie, malujemy niebieską farbą. Śnieżynkę przyklejamy 

do papierowej słomki. Teraz pozostaje nam już tylko ozdobić obydwie rzeczy 

diamencikami i perełkami i nasza mała księżniczka będzie gotowa na bal.

Pełen tutorial wraz ze zdjęciami jak wykonać poszczególne etapy znajdziecie na 

fiorelki.pl.

KALENDARZ 
ŚWIĄT 

NIETYPOWYCH
NA LUTY
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Styczeń powoli ma się ku końcowi, więc czas zacząć myśleć 
o lutym! A w tym miesiącu mamy naprawdę dużo różnych 
ciekawych okazji do świętowania. Zapraszamy do przejrzenia 
z nami kalendarza świąt nietypowych i propozycji zabaw 
plastycznych, aby je uczcić.

KALENDARZ 
ŚWIĄT 

NIETYPOWYCH
NA LUTY
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9 lutego Dzień pizzy

Ilu ludzi tyle smaków, a pizza jest jednym z tych 

dań, które ma wielu amatorów. Tego dnia nie tyl-

ko delektujemy się swoją ulubioną kompozycją 

dodatków, ale możemy też pokusić się o wyko-

nanie pracy plastycznej związanej z pizzą! Mamy 

tu dla Was dwie propozycje. 

Pierwsza to papierowa pizza z mnóstwem dodat-

ków. Będziecie mieli niemało pracy z wycinaniem 

i kolorowaniem elementów, a dekorowanie ka-

wałków na pewno też dostarczy dużo radości.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/festiwal-pizzy-

-zabawa-plastyczna/

Druga to pizza z Ciasto-Plasto. Ta zabawa to 

propozycja dla wszystkich lubiących prace ma-

nualne. Rzeźbienie to wspaniała zabawa, a tutaj 

mamy tyle elementów do ulepienia, ile dodatków 

na pizzę dusza zapragnie! 

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/pizza-z-cia-

stoplasto/
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17 lutego Dzień kota

Słodkie kociaki to solenizanci tego dnia. Posiada-

cze tych zwierzaków zapewne będą dodatkowo 

rozpieszczać je smakołykami, a my proponuje-

my kolorowankę z motywem kociaków. Na koń-

cu numeru znajdziecie strony do wydrukowania, 

więc kredki w dłoń i do dzieła!
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CARIOCA 
MASKUP 

26 lutego Dzień Dinozaura

Chyba każdy przeżywał kiedyś fascynację tymi 

wielkimi bestiami: od zaczytywania się i oglą-

dania ilustracji w książkach, poprzez małe pró-

by archeologiczne na podwórku, po folm Juras-

sic World. W ten dzień warto nauczyć się czegoś 

ciekawego, poznać nową nazwę wielkiego gada 

albo przygotować pracę plastyczną związaną 

tematycznie z tym dniem.

A może zrobić sobie przebranie? Nasza propo-

zycja to tutorial na Dinozaurowe Nakrycie Głowy! 

Na blogu Fiorelki znajdziecie pełen tutorial jak je 

wykonać oraz szablon do pobrania. Maluchom na 

pewno spodoba się to przebranie.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/dinozaurowe-

-nakrycie-glowy/

Drugą naszą propozycją na ten dzień jest pomysł 

na urocze dinozaury 3D; będzie trochę wycinania, 

dużo kolorowania i niesamowity efekt na koniec! 

Na blogu znajduje się szablon do pobrania, jeżeli 

nie czujecie się na siłach aby samemu je naryso-

wać.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kolorowanka-

-3d-dinozaury/
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Karnawałowe szaleństwo trwa! Bale przebierańców 
są doskonałą okazją dla młodszych i starszych dzieci, 

aby wcielić się w swoje ulubione postacie z bajek albo 
na jeden wieczór przeobrazić się nie do poznania. 

W realizacji najśmielszych twórczych pomysłów 
pomogą Wam mazaki do twarzy Carioca Maskup.

CARIOCA 
MASKUP 
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Czym są kredki do twarzy Carioca Maskup?

Sposobem na świetną zabawę nie tylko karnawałową! Jeżeli chcecie urozmaicić 

przebranie Waszej pociechy, to pomalowanie buzi w odpowiednie wzory będzie 

dobrym pomysłem. Może to być 

pyszczek kota, misia, a może fantazyjny 

makijaż dla księżniczki czy maska 

superbohatera?

Kredki są miękkie i mają kremową 

konsystencję, która doskonale 

rozprowadza się na skórze. 

W zestawach mamy dostępne 

podstawowe kolory oraz biały i czarny, 

co pozwala na dodatkowe mieszanie 

i uzyskiwanie innych kolorów. Farbę można nanosić zarówno kredką, jeżeli chcemy 

pokryć dużą powierzchnię skóry, albo lekko wilgotnym pędzelkiem, gdy przechodzimy 

do szczegółów. Sztyft kredki można też przycinać nożykiem, uzyskując precyzyjną 

końcówkę. Co najważniejsze farba bardzo łatwo zmywa się przy pomocy wody.

Oprócz klasycznego zestawu Party mamy do dyspozycji również zestaw neonowy; 

te kolory świecą w świetle UV, będą więc dodatkową atrakcją dla maluchów, ale 

nie tylko! Zestaw ten przyda się nie tylko na karnawał, ale z powodzeniem można go 

później wykorzystać do uzupełnienia przebrań na Halloween.

Zerknijcie na bloga Fiorelki i zobaczcie tutorial jak z wykorzystaniem kredek stworzyć 

karnawałową kreację jednorożca!

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/maska-jednorozca-na-bal-karnawalowy/
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Walentynkowe kartki to jedna z tych tradycji, która ma 
się w najlepsze. Co może być milszego niż obdarowanie 
ważnej osoby takim prezentem? A co jeżeli kartkę 
wykonamy samodzielnie? 14 lutego to doskonały 
moment aby spróbować swoich sił i wykonać prezent 
dla tej szczególnej osoby. 

Jeżeli nie macie pomysłu, przychodzimy Wam 
z pomocą; w naszym tutorialu proponujemy 
Wam aż dwa typy kartek: jedną pełną błysz-
czącego brokatu, a drugą z marzycielskim 
efektem WOW. Obie są bardzo proste w wy-
konaniu, więc bez problemu poradzą sobie 
z nimi nawet maluszki. Po szczegółowe instruk-
cje zapraszamy na blog Fiorelki:
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kartki-wa-
lentynkowe-diy/
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NA TOPIE: 
WEDNESDAY 
ADDAMS
Kredki Fiorello Soft polecamy z reguły 
dla dzieci, ale okazuje się, że da się nimi 
wyczarować piękne, profesjonalne prace. 
Będą doskonałe dla początkujących, ale 
i nieco bardziej zaawansowanych artystów. 
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Rysunek Wednesday z popularnego serialu wykonała Paulina Steliga. Mamy nadzieję, że Wam się 

spodoba i zainspiruje do spróbowania swoich sił w technice rysowania kredkami!

Jeżeli chcielibyście obejrzeć cały proces powstawania tego fantastycznego rysunku zajrzyjcie na 

facebooka Fiorello bądź na nasz kanał na youtube, gdzie zamieściliśmy filmik gdzie w przyspieszo-

nym tępie możecie zobaczyć jak Paulina nakłada i miesza ze sobą kolory!

Recenzję kredek znajdziecie pod linkiem: 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kredki-olowkowe-fiorello-super-soft-recenzja/

A jeżeli jesteście fanami serialu to 

zapraszamy do wykonania pracy 

plastycznej i stworzenia z nami 

witrażu w stylu Wednesday!

Tutorial znajdziecie pod adesem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-ba-

wic/witraz-na-okno-w-stylu-

-wednesday/
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PĄCZKI 
Z CIASTO-
PLASTO 
NA TŁUSTY 
CZWARTEK
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Pyszne pączki polane lukrem czy może posypane 
cukrem pudrem? Klasycznie z różą? A może coś bardziej 
nowoczesnego jak słony karmel? Jesteście zwolennikami 
tradycji czy w ten dzień szalejecie, zajadając się 
kolorowymi donutami? Bez względu na to, jak świętujecie 
ten dzień, mamy dla Was świetna propozycję na zabawę 
z Waszymi maluchami.

Ciasto-plasto to masa plastyczna wysychająca na powietrzu. Jej niewątpliwą zaletą 
jest  konsystencja, która sprawia, że praca z nią to sama przyjemność. Bardzo łatwo się 
formuje i pomimo swojej miękkości utrzymuje zadany kształt. Ponieważ kolory dobrze się 
ze sobą łączą, możemy mieszać barwy otrzymując szeroką gamę kolorów poza pod-
stawowymi barwami dostępnymi w zestawach. Rzeźby wykonane z Ciasto-plasto po 
wyschnięciu utrzymują swoje kolory i kształt oraz mają miłą w dotyku powierzchnię.

Mamy nadzieję, że tym krótkim wstępem 
zachęciliśmy Was do spróbowania 
zabawy z Ciasto-Plasto. Podążając 
za wskazówkami z naszego tutorialu 
ulepicie ze swoimi pociechami całą górę 
najróżniejszych pączków. Możecie ozdobić 
je brokatem, cekinami albo ulepionymi 
z innych kolorów Ciasto-Plasto ozdobami. 
Postawcie tutaj na kreatywność.
Cały tutorial krok po kroku znajdziecie po 
adresem: 
https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/paczki-
z-ciastoplasto/
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SZABLONY NA 
KARNAWAŁ 
I NIE TYLKO
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KORONA ELSY
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KOCIA KOLOROWANKA
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MASKI KARNAWAŁOWE
Jeden z najprostrzych sposobów aby dodać nawet 
prostemu przebraniu dużo blasku! Wydrukuj wybraną 
maskę i ozdób ją według uznania. Brokat? Tak! Cekiny? Jak 
najbardziej! Karnawał to czas zabawy więc to idealny czas 
aby trochę zaszaleć!
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JEŻELI SZUKACIE 
KREATYWNEGO 

SPOSOBU NA 
SPĘDZENIE FERII 

KONIECZNIE 
ZAJRZYJCIE NA 

BLOGA


