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LUTY NIE TAKI 
ZIMNY JAK 
SIĘ WYDAJE
Trudno nie odnieść wrażenia, że nasza lista 
TOP5 została w tym miesiącu zdominowana 
przez dwa tematy. I nic w tym dziwnego, gdyż 
mamy w lutym dwie niezwykle popularne 
okazje do świętowania: Walentynki oraz Tłusty 
Czwartek! A ponieważ nasz blog Fiorelki.pl 
obfituje w najróżniejsze tutoriale związane 
z tymi świętami, to mieliście w czym wybierać. 
Wspominając walentykowe niespodzianki 
oraz smak słodziutkiego lukru na świeżych 
pączkach zapraszamy do przejrzenia lutowej 
listy TOP5!
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KartKi walentynKowe Diy
Najpiękniejsze prezenty to te od 

serca i zrobione własnoręcznie. 

Święto Zakochanych zbliża się 

wielkimi krokami, a tradycja 

wręczania kartek z tej okazji jest 

znana na całym świecie. Mamy 

aż dwie propozycje wyjątkowych 

kartek ze specjalną wiadomością 

dla obdarowanej osoby!

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kartki-walentynkowe-diy/

Zabawa w sam raz na zbliżający 

się tłusty czwartek. Piekarnie nie-

długo będą eksponowały pięk-

nie udekorowane pączki, ale dla 

tych, którzy liczą kalorie, polecam 

świetną zabawę z dzieckiem 

w robienie pączków na niby.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/paczki-z-ciastoplasto/

pączKi z ciaSto-plaSto

Nadchodzą Walentynki, a więc 

czas na przygotowanie kartek! 

Nasza dzisiejsza propozycja to 

prosty i szybki sposób na śliczną 

karteczkę z bukietem kolorowych 

serduszek. Zapraszamy do 

tutorialu!

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kartki-walentynkowe-diy-3/

KartKi walentynKowe Diy
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Pizza to prosta w wykonaniu po-

trawa kuchni włoskiej. Ten płaski 

placek z ciasta drożdżowego, 

z różnymi dodatkami, posypa-

ny tartym serem i ziołami, z so-

sem pomidorowym, upieczony 

w piekarniku, zna z pewnością 

każdy. Z okazji przypadającego 

9 lutego Dnia Pizzy zapraszam 

Was do wykonania pizzy w wersji plastycznej.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

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

FeStiwal pizzy – zabawa plaStyczna

Przed nami Tłusty Czwartek 

zwiastujący koniec karnawału, 

dzień kiedy można objadać się 

pysznymi pączkami. Te brązo-

we kuleczki, nadziane smaczną 

marmoladką, polane białym, 

słodziutkim lukrem i ozdobione 

kolorową posypką są bardzo 

smaczne, ale niestety mają bar-

dzo dużo kalorii i nie mogą być przez nas zbyt często zjadane. Dlatego tłusty czwartek to okazja do 

zjedzenia większej ilości tych niezdrowych smakołyków i wykonania przy tej okazji plastycznych pącz-

ków. Zapraszam serdecznie do mojej plastycznej kuchni, w której powstaną bajkowe, uśmiechnięte 

pączki, z oczkami, z rumianymi policzkami, z lukrowanymi czuprynkami i co ważne… bez kalorii. 

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/wesole-paczki-praca-plastyczna-na-tlusty-czwartek/

weSołe pączKi – praca plaStyczna na tłuSty czwarteK

Na końcu gazetki znajdziecie szablony do wydrukowania.
Szczegółowe instrukcje jak wykonac z ich pomocą prace 

plastyczne znajdziecie na blogu Fiorelek!
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KALENDARZ 
ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH 
NA MARZEC
W marcu jak w garncu, jak to mówi stare przysłowie. 
I podobnie jest u nas w tym miesiącu ze świętami 
nietypowymi. Dużo różności, ciekawostek i ważnych dat. 
A na pewno dużo zabawy! Zapraszamy do przejrzenia 
listy proponowanych przez nas świąt nietypowych 
i związanych z nimi prac plastycznych.
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5 marca Dzień DentySty 
Rzadko lubimy wizyty u dentysty, ale profilaktyka 

stomatologiczna jest niezwykle ważna, o czym nie 

należy zapominać. Z okazji tego dnia dobrze jest 

zaproponować dzieciom zabawę, która pomo-

że im zrozumieć, dlaczego mycie zębów jest tak 

ważne i nie można go unikać. Na Fiorelkach znaj-

dziecie tutorial, zgodnie z którym wykonacie zaba-

wowy model jamy ustnej i bez trudu zaprezentu-

jecie dzieciom, jak poprawnie myć zęby.

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/mycie-zebow-

-czyli-edukacyjna-recyklingowa-zabawa-z-wy-

korzystaniem-kartonu-i-butelek/

6 marca Dzień logopeDy 
To święto obchodzone jest w całej Unii Europejskiej i ma na celu zachęcenie rodziców do wczesnej dia-

gnostyki dzieci z problemami z wymową. Na naszym blogu znajdziecie kilka zabaw, które pomogą Waszym 

pociechom w ćwiczeniu narządu mowy i poprawianiu ich umiejętności mówienia. 

Tutoriale znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kwiatek-z-doniczki/

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/zabawa-logopedyczna/ 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/balwanek-w-sniegu-zabawa-logopedyczna/
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20 marca Dzień wróbla

Pamiętacie Wróbelka Elemelka? Albo Wróbla Ćwirka? Dzień tych uroczych ptaszków przypada tuż 

przed świętem wiosny i warto uświetnić go wykonaniem pracy plastycznej. Na Fiorelkach znajdziecie 

kilka tutoriali związanych tematycznie z tym świętem. Może wykonacie ze swoimi pociechami maskę 

wróbelka https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/maska-wrobelka/ ? 

Albo śliczną pracę z wróbelkami na gałęzi https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/wrobelki/

16 marca Dzień panDy  
Pocieszne misie zajadające się bambusem to 

ulubieńcy nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Wzbu-

dzają sympatię swoją aparycją i pewnie dlate-

go są symbolem szczęścia i nadziei. Obecnie ten 

gatunek jest objęty ochroną, święto ma więc do-

datkowy cel zwiększenia świadomości w temacie 

nie tylko dbania o ten gatunek, ale i o środowisko. 

Z okazji Dnia Pandy zapraszamy Was do wykona-

nia prostego tutorialu – pacynki uśmiechniętej 

pandy!

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/pacynka-pan-

dy-z-torebki/



9

21 marca Dzień Kolorowej 
SKarpetKi 
To bardzo ważny dzień na liście świąt nietypo-

wych. Poświęcony jest osobom z zespołem Do-

wna, a jego celem jest zwiększenie świadomości, 

propagowanie integracji społecznej tych osób 

oraz uczenie i zwiększanie tolerancji i akceptacji. 

Symbolem tego dnia są kolorowe skarpetki nie do 

pary i naszym tutorialem gorąco zachęcamy Was 

do rozmowy z pociechami na temat tego, że lu-

dzie wokół nas są bardzo różni.  

Pełen tutorial znajdziecie pod adresem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/kolorowe-skar-

petki/

Jak widzicie marzec to miesiąc pełen okazji do kreatywnego 
spędzania czasu. Czekając aż zazieleni się wiosna nie 
będziecie się nudzić. Czas obudzić się ze snu zimowego 
i z pomocą wyobraźni zachęcić Pociechy do wykonania 
ciekawej pracy plastycznej. Mamy nadzieję, że nasza lista 
pomoże Wam w zaplanowaniu czasu i podsunie pomysły 
jak uczcić nietypowe święta w tym miesiącu. 
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MATERIAŁY 
KREATYWNE 
– RECENZJE 

PRODUKTÓW
Czy prace plastyczne mogą obyć się bez kolorowych 

dodatków? No pewnie, że nie! Brokaty, ruchome oczka, 
druciki kreatywne, kolorowe, błyszczące, nadające 

wyjątkowości każdej pracy to temat marcowej 
recenzji. Zapraszamy do przejrzenia kreatywnych 

materiałów z bogatej oferty produktów Fiorello.
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Na pierwszy ogień bierzemy druciki kreatywne: są puszyste, kolorowe i mają 

różne tekstury. W jednym opakowaniu znajdziecie nie tylko różnorodność odcieni, 

ale też kształtów, a do tego druciki metaliczne. Druciki znajdują zastosowanie 

w najróżniejszych pracach kreatywnych. Mogą z powodzeniem być dekoracją albo 

uzupełniać pracę o elementy 3D. Jesteśmy pewni, że dostarczą niemało zabawy.

Drugim polecanym przez nas produktem 

kreatywnym są szpatułki drewniane. 

Stanowią doskonałą bazę do wszelkich 

prac plastycznych, gdyż można je 

malować farbami na dowolne kolory. 

Nie jest też problemem sklejanie ich ze 

sobą z pomocą białego uniwersalnego 

kleju Amos. W ten sposób można 

utworzyć co niemiara ciekawych 

projektów: od pływających stateczków, 

poprzez śnieżynki, ramki na obrazki… Nie 

będziemy Wam zdradzać wszystkiego! 

Zachęcamy do użycia wyobraźni bądź 

poszukania inspiracji na blogu Fiorelki.pl.
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Następna pozycja na naszej liście to 

oczka samoprzylepne. W ofercie Fiorello 

znajdziecie nie tylko różne wielkości, ale 

też oczka specjalne. Co mamy na myśli 

mówiąc „specjalne”? Co powiecie na 

takie, które świecą w ciemności? Albo 

kolorowe? A może z pięknymi rzęsami? 

Jest w czym wybierać! A do czego ich 

użyć? Do każdej pracy, której chcemy 

dodać indywidualnego charakteru 

bądź zabawnego akcentu. Sprawdzą 

się doskonale na figurkach i nie tylko. 

Zobaczcie przykłady na blogu Fiorelki.

A ponieważ wielkimi krokami zbliża 

się wiosna, na naszej liście nie może 

zabraknąć cekinów konfetti w kształcie 

kwiatków. Fiorello prócz typowych 

cekinów ma również w ofercie zestawy 

w pastelowych kolorach idealne na tę 

porę roku! Czyż po zimie nie marzymy 

o pięknych kolorach i cieple? Te 

cekiny będą doskonałe do ozdobienia 

wiosennych prac, a jeżeli nie lubisz 

pasteli, to sięgnij po kolory klasyczne 

w innych zestawach cekinów confetti.
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PANI WIOSNA 
NA  PIERWSZY 
DZIEŃ WIOSNY

21 marca obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny, kiedy 
to długość dnia i nocy są takie same. Od tego 
momentu dni są coraz dłuższe i coraz cieplejsze. 
Kiedy na drzewach zaczynają się pojawiać bazie, 
a na łąkach zakwitają przebiśniegi i krokusy, trudno 
powstrzymać euforię na myśl o zbliżającej się porze 
roku. Po długiej i ciemnej zimie z niecierpliwością 
czekamy na pierwsze listki i kwiaty. 
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A skoro do lata mamy już z górki i możemy świętować koniec zimy, to z radością 

chcemy Was zaprosić do wykonania świetnej pracy na zaproszenie Pani Wiosny. 

Przygotujcie kawałek kartonu, papier kolorowy, nożyczki, pisaki kolorowe i klej. Nie 

powinno zabraknąć również ruchomych oczek i zielonych pomponów!

Naszym zadaniem będzie 

stworzenie portretu Pani 

Wiosny, a wiec zaczniemy od 

narysowania jej popiersia. 

Możemy najpierw zrobić 

to na kartce i po wycięciu 

przerysować kształt na karton 

albo od razu narysować głowę 

i ramiona na kartonie. 

Kolejnym krokiem będzie 

przygotowanie źdźbeł trawy 

i kolorowych kwiatów, które 

przykleimy jako włosy naszej 

Pani Wiosny. Koniecznie popuśćcie tutaj wodze wyobraźni i zadecydujcie, jaką fryzurę 

będzie miała Wasza postać. My postawiliśmy na krótkiego jeża, pełnego malutkich, 

kolorowych kwiatków. Nie omieszkaliśmy też dodać kilku drobiazgów, jak czerwona 

biedronka czy motyl.
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Pozostanie nam do zrobienia trawiasta sukienka i wyklejenie twarzy: tutaj użyjemy 

mazaków, fragmentów kolorowego papieru na usta oraz oczek samoprzylepnych. 

Pamiętajmy, że pierwszy dzień wiosny to także dobry czas, aby pomyśleć 

o wiosennych aktywnościach. Można zaplanować wiosenne porządki w ogrodzie, 

zacząć uprawiać swoje ulubione warzywa w ogródku czy zaplanować wycieczki 

rowerowe lub piesze. Kiedy przyroda budzi się do życia, a świat wokół nas zaczyna 

nabierać kolorów, wykorzystajmy całą energię, którą mamy, aby zrzucić z siebie 

resztki zimowego snu, i razem z Panią Wiosną wmaszerować w nową porę roku. 

Szczegółowy tutorial znajdziecie pod linkiem:

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/pani-wiosna-praca-plastyczna/
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BUKIET 
PAPIEROWYCH 
TULIPANÓW NA 
DZIEŃ KOBIET
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8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Niegdyś panie 
obdarowywane były w ten dzień goździkami, ale 
my idziemy z duchem czasu i proponujemy piękny 
bukiet wiosennych tulipanów. Dodatkowo cenny, gdyż  
zrobiony własnoręcznie! 

Do wykonania tej pracy będzie nam potrzebny kolorowy papier bądź gładka bibuła, 
szablon, który możecie wydrukować z tej gazetki, patyczki do szaszłyków bądź słomki 
oraz klej. Jeśli skompletowaliście wszystkie potrzebne materiały, to do dzieła.
Korzystając z szablonu, z zielonej bibuły wycinamy listki oraz dodatkowo cienkie pa-
ski. Smarujemy końcówkę paska klejem i okręcamy go wokół patyczka, co kilka ob-
rotów pamiętając aby dodać liść. W ten sposób przygotowujemy potrzebną nam 
do bukietu ilość łodyżek. 

Kolejnym krokiem będzie odrysowanie z pomocą szablonu kształtu tulipana na ko-
lorowej  bibule i wycięcie go. Na jeden kwiat przypada sześć sztuk wycinanek, więc 
przemyślcie, jak duży bukiet 
chcecie zrobić, i wytnijcie 
odpowiednią ilość kwiat-
ków. Teraz każdy kwiatek 
należy złożyć na pół. Jed-
ną połówkę smarujemy 
klejem i doklejamy do ko-
lejnej wycinanki, tak samo 
postępujemy z kolejnymi 
pięcioma wycinankami. 
Zanim skleimy pierwszą 
z ostatnią, nie zapominaj-
my o dodaniu łodyżki po-
między nie.

Nasz bukiet wiosennych 
tulipanów jest gotowy! 
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SZABLONY NA 
WIOSENNE 

PRACE
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POPIERSIE PANI 
WIOSNY
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TULIPANY
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WRÓBELKI NA GRZĘDZIE
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JEŻELI SZUKACIE 
KREATYWNEGO 

SPOSOBU NA 
SPĘDZENIE WIOSNY 

KONIECZNIE 
ZAJRZYJCIE NA 

BLOGA


