
IVa, Va, VIa  ZKK Technika 27.03.2020r. M.Waśko 1h lekcyjna 

Temat:  

Wiosenne kwiaty: wydzieranka z bibuły i kolorowego papieru. 

Potrzebne materiały: blok rysunkowy, bibuła, papier kolorowy, klej, ołówek. 

Kolejność czynności: 

- ołówkiem szkicujemy dziecku wiosenne kwiaty ale nie musimy być szczegółowi, będą 

jakiekolwiek, pamiętajmy tylko o tym aby dziecko mogło wypełnić skrawkami  kolorowego 

papieru rysunek tak, żeby poszczególne elementy kwiatu nie zlewały się w jedną całość, 

- z kawałka zielonej bibuły dziecko stara się uformować łodygę kwiatu najlepiej rolując ją i 

przykleja zgodnie z rysunkiem, 

- później dziecko stara się powydzierać wiele, nie zbyt dużych skrawków z kolorowego papieru i 

wykleja nimi poszczególne kwiaty i liście z zachowaniem rzeczywistych kolorów np.: 

przebiśniegi płatki białe, liście zielone 

 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność plastyczne 

Klasa IVa Va VIa 

25.03.2020 

Temat: Wiosna w przyrodzie – rysowanie przy użyciu kredek woskowych, wypełnianie 

konturów, zamalowywanie. 

Wybierz jeden z poniższych obrazków i pokoloruj go przy użyciu kredek woskowych. Jeżeli 

nie posiadasz kredek woskowych, możesz użyć kredek ołówkowych lub flamastrów.  

Jak kolorować, by się odstresować: 

1. Systematycznie strugaj kredki. Tępymi rysuje się ciężko i mało przyjemnie. Trudno także 

uzyskać ładny efekt, gdyż nieostra kredka nie dociera we wszystkie zakamarki. 

2. Wyłącz tablet, komputer i telewizor. Jeśli będziesz jednocześnie kolorować i oglądać bajki, 

nie uda ci się odprężyć. 

3. Baw się kolorami.  



4. Staraj się kolorować w obrębie konturów. Możesz też dorysowywać kolejne elementy do 

kolorowanki. 

5. Kiedy poczujesz zmęczenie, odłóż kredki. Dokończysz kiedy indziej. Pamiętaj, że 

kolorowanie to nie kolejne zadanie do wykonania, ale sposób na relaks, podobnie jak taniec, 

muzyka czy dobra książka. 

 

 

 



 



 

 

 



26.03.2020 

Temat: Kwitnąca jabłoń – odbijanie dłoni pomalowanej farbą jako korony drzew, malowanie 

palcami kwiatów jabłoni.  

Pomoce dydaktyczne: kartka A4, farby plakatowe, pędzel, słoik z wodą,  

1. Przy użyciu pędzla, pomaluj swoją dłoń od wewnętrznej strony brązową farbą. 

2. Rozkładając szeroko palce odbij dłoń na przygotowanej kartce, tak jak na obrazku poniżej.  

3. Umyj dłoń. 

4. Zamaczaj palce w farbach i odbijaj odciski palców wokół brązowych gałęzi. Użyj do tego kolorów, 

które mają kwiaty jabłoni oraz liście.  

5. Możesz wykonać pracę, która będzie przypominać jabłoń z kolorowymi owocami.  

  

KWIAT JABŁONI      Drzewo Jabłoni 

 

 

27.03.2020 



Temat: Moje ulubione zwierzę – malowanie pastą do zębów, mieszanie pasty z barwnikiem w celu 

uzyskania pożądanego koloru.  

Przygotuj kartkę papieru w dowolnym kolorze, pastę do zębów w kolorze białym oraz 

barwniki spożywcze lub farby plakatowe. Na osobną kartkę lub deseczkę wyciśnij pastę, 

dzieląc ja na tyle kupek, ile kolorów będziesz używać do namalowania zwierzęcia. Każdą 

kupkę oddzielnie mieszaj z wybranym barwnikiem lub farbą. Maczając palec w wybranym 

kolorze pasty, na kartce a4 namaluj swoje ulubione zwierzę.  Do dzieła! 

Pasta wymieszana z barwnikiem. 

Malowanie palcem. 

 

 

 

 

Miłej pracy. Pozdrawiam Karolina Putyło-Buś 

  

 

 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność techniczne 

kl IVa Va VIa 

23.03.2020 

Temat: Rosnące farby – mieszanie soli, mąki i wody. Barwienie farbami powstałej masy i 

malowanie nimi na kartce papieru. Wypiekanie obrazków w piekarniku.  

Przepis na rosnące farby: 

1 łyżka mąki 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

0,5 łyżeczki soli 

barwniki spożywcze lub zwykłe farby 

3 łyżki wody ( tak by powstała gęsta konsystencja) 

Wszystkie składniki łączymy. Powinny pojawić się bąbelki, jeśli ich nie zobaczysz, dodaj jeszcze 

proszku do pieczenia i soli. Na koniec należy dodać barwniki.  

Farby najlepiej wyciskać na kartkę papieru np. przy pomocy strzykawki . Nakładanie ich pędzelkiem 

może nie dać takiego efektu, na jakim nam zależy. 

Każdorazowo po malowaniu rysunku, kartkę umieszczamy w mikrofalówce lub w piekarniku, co 

pozwoli farbkom napuchnąć/ urosnąć. Poproś o pomoc kogoś dorosłego. 

 

26.03.2020 



Temat: Kolorowe motyle – obrysowywanie kontur od szablonu, wycinanie po linii, ozdabianie 

motyla techniką dowolną np. brokatem w żelu, farbami, kredkami woskowymi. 

Wytnij motyla starannie po linii. Jeżeli chcesz wykonać kilka motyli, przyłóż wcześniej 

wycięty szablon do kartki papieru i starannie obrysuj kontury przy użyciu ołówka. Wytnij. 

Wycięte motyle można ozdobić tym, co akurat masz w domu: farbami, kredkami, 

flamastrami, brokatem w żelu, a nawet rosnącymi farbami.  

Pamiętaj o zasadach pracy z nożyczkami :  

1. Nie wolno machać nożyczkami, nie wolno ich rzucać i przekazywać ostrzami. 

2. Nożyczki używaj w obecności osoby dorosłej.  

3. Nie należy dotykać ostrzy palcami. 

4. Po zakończeniu pracy z nożyczkami należy je zamknąć i włożyć do piórnika. 

 

Miłej pracy. Pozdrawiam Karolina Putyło-Buś 

  


