
Kółko plastyczne „Akwarelki” 

 Zajęcia plastyczne są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o 

otaczającym świecie. Dodatkowo  wywołują radość i są sposobem na dobrą 

zabawę. Poza tym, doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych 

etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Kształtują cechy 

w psychice dziecka takie jak: wyobraźnia, wrażliwość na piękno, kreatywność 

cierpliwość oraz sprawność manualną. 

Wspólne tworzenie dzieł plastycznych z dzieckiem jest wspaniałą formą 

spędzania z nim czasu wolnego, która nie tylko doskonale wpływa na jego 

rozwój, ale daje również możliwość poznania jego marzeń, obaw i trosk. 

Bardzo tęsknię do naszych cotygodniowych spotkań. Mam nadzieję, że 

wspólnie z rodzicami tworzycie wspaniałe dzieła i dobrze się bawicie.  

Serdecznie pozdrawiam wszystkie przedszkolaki oraz rodziców – 

Małgorzata R. 

Przesyłam propozycje do zabaw plastycznych z dziećmi.  

Dzieci starsze 
 

Puentylizm (Pointylizm) 

Technika polegająca na budowaniu 

kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto 

rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami 

i kreskami kładzionymi na kartkę lub płótno 

czubkiem pędzla. Malowanie patyczkami 

kosmetycznymi. Na przygotowanym na 

kartce szkicu za pomocą patyczka do uszu 

stemplujemy– “kuleczkujemy” obraz. Na 

kolorowej kartce dobrze wygląda obraz 

wykonany białą farbą, zaś na białej kartce 

można używać wszystkich barw. Można 

“malować” również na kartce, którą 

wcześniej samemu się zamalowało na 

wybrany 

 

Malowanie na podkładzie z kaszy 
Kartkę grubego papieru - kartonu smarujemy 

bardzo dokładnie klejem roślinnym, po czym 

szybko posypujemy ją kaszą manną, której 

nadmiar po kilku minutach zsypujemy z 

kartki. Po zaschnięciu malujemy na tym 

podkładzie farbami plakatowymi lub 

akwarelami. 

 

 

 

 



 

Rysowanie nitką 

Przygotowujemy nitki różnej grubości oraz 

farby w kilku kolorach. Wybraną nitkę 

zanurzamy w farbie, unosimy ją nad kartką i 

energicznie puszczamy. Nitka przybiera 

dowolny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą 

kartką. Pracę przyciskamy ciężkim 

przedmiotem i powoli wyciągamy nitkę.   

Następnie rozdzielamy kartki. Działania 

można powtórzyć kilka razy, zanurzając nitki 

o różnej grubości w farbach o dowolnych 

kolorach. 

Malowanie na wilgotnym papierze (mokre w 

mokrym) 

Kartkę z bloku rysunkowego nawilżamy 

wodą. Na mokrej powierzchni malujemy 

akwarelami. Kolory powinny się zlewać 

i łączyć ze sobą, tworząc jednocześnie 

ciekawe wzory. Obrazek po wyschnięciu ma 

bardzo delikatne barwy i lekko zaznaczone 

kontury przedmiotów. Technikę tę można 

wykorzystać, przygotowując papier do 

wycinanek lub jako tło obrazu. Można też 

arkusz białego papieru mocno zgnieść 

i dopiero zmoczyć w wodzie, a następnie 

wyciągnąć, rozłożyć i malować po powstałej 

fakturze. Wyciągamy, rozkładamy 

i malujemy. Na koniec pracę można 

przykleić na arkusz brystolu i umieścić w 

ramce. 

 

Wycinanki 

Dzieci 5-6 letnie samodzielnie operujące 

nożyczkami, nadają wycinankom 

odpowiednie kształty. Tworzą kompozycje 

nadając im własne nazwy. 

Wybrane rodzaje wycinanek: 

•z papieru kolorowego o jednej barwie 

•z papieru kolorowego o różnych barwach 

•ze starych gazet i czasopism: czarnobiałych 

i kolorowych 

•o kształtach dowolnych 

•o kształtach wybranych figur 

geometrycznych – jednego lub kilku 

rodzajów (kwadraty, wielokąty, itp.) 

•z wykorzystaniem światła (symetryczne, 

asymetryczne) 

•łączenie wycinanki z farbami, tuszem, 

kredkami 



 

 

Dzieci młodsze 

 
Dekalkomania – obrazek z kleksa 

Prace wykonane w tej technice są najczęściej 

dziełem przypadku. Na kartkę z bloku 

rysunkowego lub technicznego wylewamy 

niewielką ilość tuszu lub atramentu. 

Składamy kartkę na pół lub nakrywamy ją 

drugą i delikatnie gładzimy palcami 

(zabezpieczmy miejsce pracy starymi 

gazetami, gdyż tusz „lubi” wyciekać 

spomiędzy kartek), po czym kartki 

rozkładamy. Plama z tuszu powinna się 

rozprzestrzeniać, tworząc dwa symetryczne 

wzory. Po wyschnięciu można wzbogacić 

pracę, domalowując lub doklejając dowolne 

elementy. W ten sam sposób można wykonać 

barwne, fantazyjne plamy, wykorzystując 

zamiast tuszu farby klejowe, olejne lub 

rozcieńczone plakatówki kolor.  

 

Malowanie na cukrze 

Na tackę wysypujemy cukier najlepiej 

gruboziarnisty i rozprowadzamy go w taki 

sposób, aby równomiernie pokrył całą 

powierzchnię. Z brystolu wycinamy szablon 

o określonym kształcie (np. jabłko, gruszka, 

serce, parasol). Szablon smarujemy 

dokładnie klejem i posmarowaną stroną 

kładziemy na powierzchni cukru. Po 

wyschnięciu powierzchnię pokrywamy 

farbami plakatowymi. 

 

 

Rysowanie świecą 

Do rysowania świecą najlepiej nadają się 

świece kolorowe. Są lepsze, bo rysunek jest 

bardziej widoczny na białym papierze. Na 

kartce papieru świecą rysujemy dowolny 

rysunek. Całość malujemy farbą akwarelową 

dobrze rozpuszczoną w wodzie. Najlepiej 

nadają się do tego farby ciemne. 

 


