ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI
PLASTYCZNE DZIECI
Witam już ostatni raz przed wakacjami Dzieci i Was Drodzy Rodzice.

Proponuje wykonanie prac plastycznych zainspirowanych poniższymi przykładami:
MALOWANIE NITKĄ
Malowanie nitką to trochę magiczna zabawa plastyczna dla dzieci, bo nie widzą jak nitka
"tańczy" pod papierem, a efekty końcowe są nieprzewidywalne. Jest okazja do ćwiczeń małej
motoryki oraz doskonalenia precyzji ruchów dłoni i palców. Oglądając efektowne
wzory dziecko rozwija wyobraźnię.
https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2016/06/malowanie-nitka-zabawaplastyczna.html?m=1&fbclid=IwAR2BvqDRC5lY4tWzvD3s6x9m0b_0TtdANEL_Fs8Z
TN1Juubs0KG0iLemFdA
Przygotuj: papierowy talerzyk, odrobinę dość gęstej farby plakatowej - 2-3 kolory, kawałek
nitki , dwie kartki cienkiego papieru, pędzelek, twardy, płaski ciężarek, np.
deseczka kuchenna, książka w twardej oprawie, tacka itp.
Technika plastyczna malowanie nitką
• Połóż kartkę na gładkim blacie.
• Nałóż kilka kleksów farby na talerzyk.
• Zanurz nitkę w farbie zostawiając czysty kawałek na jednym końcu. *Pomóż sobie
palcami i pędzelkiem.
• Połóż nitkę na kartce w dowolny sposób, ale tak, żeby "czysty" koniec wystawał poza
krawędź papieru..
• Przyłóż drugą kartką i nakryj.
• Połóż płasko lewą dłoń na ciężarku i lekko dociśnij.
• Złap nitkę w palce prawej ręki i wyciągnij.
• Powtarzaj proces.
• Wysusz papier.
• Obracaj kartkę i uwolnij wyobraźnię. Opowiedz, co widzisz.
Dobre rady: możecie użyć tylko jednego koloru farby, końcowy wyraz artystyczny zależy
głównie od gęstości i kolorów farby, rodzaju papieru oraz rodzaju i grubości nitki, użyjcie
sznurka, włóczki lub tasiemki zamiast nitki.

MALOWANIE NA FIRANIE
Malowanie na firanie to kolejna niezwykle zabawowa technika plastyczna dla dzieci.
To jeszcze jeden dowód na to, że naprawdę niewiele potrzeba do eksperymentowania i
kreatywnej zabawy. Wystarczą farby i kawałek firany, a będzie kolorowo.
https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2017/10/malowanie-na-firanie-zabawaplastyczna.html
Przygotuj: kawałek firanki, farby - 3-4 kolory, klej w płynie, pędzelek, wodę, twardą kartkę
A4 - może być jednostronnie używana
Technika plastyczna malowanie farbami na firanie
• Potnij kawałek firany na mniejsze części i naklej kilka na kartkę w dowolny sposób.
• Wybierz kolory i maluj mocno rozwodnionymi farbami po podkładzie.
• Wysusz i podziwiaj.

MALOWANIE POD FOLIĄ
Malowanie farbami pod folią to niezwykła zabawa plastyczna dla dzieci. Najbardziej
interesujące jest tu doznawanie własnej mocy sprawczej i obserwowanie efektów działań
przez przezroczystą folię. Już maluszki będą nią zachwycone.
To świetna zabawa plastyczna, badawcza, sensoryczna i terapeutyczna! Dzieci badają
konsystencję, gęstość i miękkość farby, dotykają gładkiej i śliskiej folii, odczuwają miękkość
farby pod palcami, obserwują jak folia się marszczy, farby rozpływają i jak łączą się kolory.
https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2016/02/zabawa-plastyczna-malowaniepod-folia.html
Przygotuj: twardą kartkę papieru minimum A4, farby plakatowe 2-3 kolory, kawałek folii
transparentnej
Technika plastyczna malowanie farbami pod folią
• Przygotuj farby do konsystencji gęstej śmietany.
• Na kartkę papieru upuść lub nanieś kilka kleksów farby w wybranych kolorach.
• Nakryj mokrą powierzchnię kawałkiem folii.

•
•
•
•

Baw się: ugniataj dłońmi, uderzaj, rozciągaj, pocieraj, przesuwaj i obserwuj obraz pod
folią.
Zdejmij folię. Możesz delikatnie odkleić folię, przyłożyć ponownie i powtórzyć proces.
Pozostaw do wyschnięcia.
Zbadaj fakturę dłońmi.

Dobre rady: zabezpieczcie stół, farba może wypływać poza papier, do zabawy wystarczy
nawet farba w jednym kolorze.

COŚ NA SŁODKO, czyli... Puchar lodów.
• Pierwszym etapem pracy jest określenie pracy (w pionie lub poziomie).
• Następnie w zależności od ułożenia należy wyciąć niższy lub wyższy puchar.
• W tym pucharku powinny się pojawić, wycięte z kolorowego papieru: lody, wafelki,
owoce itd.
• Całość udekorowana posypką z plastelinowych kulek lub cekinów, dopełnia słodyczy.
MATERIAŁY: klej, nożyczki, kartka w czarnym kolorze, papier kolorowy (mogą być
ścinki), plastelina, cekiny. Mogą być także ścinki materiałów, filce, pianki, itp.
Prezentowane prace wykonały sześciolatki z Niepublicznego Przedszkola pod Poziomką.

Życzę udanej zabawy.
Pozdrawiam, pedagog przedszkolny S. Witczuk

