
            # Zostań w domu, działaj twórczo…

    W  związku  z  zawieszeniem  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  zachęcamy
nauczycieli plastyki oraz świetlic szkolnych, by w najbliższym czasie wspierali swoich
uczniów i wychowanków oraz przekazywali im materiały i pomysły do samodzielnej,
twórczej pracy w domu. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie zapominajmy
o  pracy  twórczej,  bo  nic  tak  nie  rozwija  umysłu  dziecka  jak  zajęcia  manualne.
Obcowanie ze sztuką kształci nas w każdym obszarze naszego życia. Trudno nie
wspomnieć o emocjonującej przyjemności tworzenia, budowania własnego świata za
pomocą koloru, kształtu, kreski. Wiadomym jest, że  poszczególne barwy rozmaicie
oddziaływują na naszą psychikę, wywołując różne wrażenia i nastroje. 

Szanowni Nauczyciele…
Aby ciekawie, niebanalnie i bezpiecznie Wasi uczniowie spędzili czas w domu 
przedstawiamy propozycje zabaw plastycznych: 

„Zabawa kolorami”- barwy i ich zestawienia.

Materiały i przybory:
- arkusze różnego rodzaju papieru (gładkie, szorstkie, cienkie, grube), format A3 i A4:
- farby plakatowe, naczynia na wodę,
- plastikowe noże, widelce i linijki,
- łopatka silikonowa do gotowania,
- gąbka,
- korek,
- tektura falista, waciki,
- folia bąbelkowa.

Rodzice  wspólnie  z  dziećmi  gromadzą  potrzebne  materiały  i  środki  wyrazu
plastycznego  (farby  oraz  różne  narzędzia  malarskie  znajdujące  się  w  domu).
Plastikową linijką należy rozprowadzać farby na powierzchni kartki: żółta +niebieska
=  zielona  (zieleń  łąk  i  lasów,  wypoczynek),  czerwona  (kolor  gniewu)  +  żółta  =
pomarańczowa  (barwy  ciepłe),  niebieska  +  czerwona  =  fioletowa (barwy  zimne).
Widelec  umożliwia  złuszczanie  farby  w  celu  uzyskania  tekstury  i  efektów
zaskoczenia, gdy warstwy farby o różnych kolorach się pokrywają. Za pomocą zębów
noża  pojawiają  się  fale  …  Gąbką  można  rozcierać  …  ,  można  też  pozostawić
wrażenia głębi dzięki korkowi, wacikom, kształtowi wykonanemu z kawałka tektury
falistej.  Dziecko  może  także  zeskrobać  farbę,  aby  miała  surową  fakturę,
rozprowadzać  ją nożem, łopatką lub za pomocą palców.

„Śmieciosztuka, czyli coś z niczego”

Materiały i przybory:
- kartony, pudełka, rolki po papierze toaletowym,
- kolorowy  papier, wycinanki,
- korki,
- plastikowe butelki o różnych rozmiarach,
- przewody (kabelki, druciki),
- tkaniny,
- gąbki wszelkiego rodzaju,



- gazety,
- kolorowe czasopisma,
- pojemniki po jogurtach
- guziki, włóczki.

Lista możliwości jest nieograniczona. Cały zgromadzony  materiał pozwoli dziecku
„pracować” pod względem wielkości i jednocześnie zwiększyć świadomość w kwestii
recyklingu. Głównym celem  tej zabawy jest przekształcanie zużytych przedmiotów
codziennego, użytku w elementy dekoracyjne. Bardzo pobudzająca, zabawna gra,  
w której często pojawiają się bohaterowie: roboty, magiczne łodzie, statki kosmiczne
i inne dziwne rzeczy.

„Widok  z  mojego  okna”  -  wielobarwna  kompozycja  ilustracyjna  związana
 z  przeżyciami  uczniów  uwzględniająca  zagadnienie  przestrzeni  i  planów
 w obrazie.

Materiały i przybory:
- folia malarska jako podkładka,
- prześcieradło płócienne,
- gaza, bandaż,
- farby plakatowe, pasta do zębów,
- czarny tusz, atrament.

Malowanie farbą plakatową z pastą do zębów na prześcieradle to bardzo efektowna
technika ukazująca na płaskich powierzchniach fakturę, oraz ciekawą kolorystykę,
(barwy są rozbielone  i subtelne). Na papierowy talerzyk wyciskamy białą pastę do
zębów i  mieszamy z farbami  plakatowymi (różne kolory),  powstają  w ten sposób
farby kryjące. Na prześcieradle malujemy czarną farbą lub tuszem ramę okna,  w
puste pola nakładamy plamy barwne.

„Świat wiosną” – kolaż.

Materiały i przybory:
- arkusz białego brystolu format A4:
- farby plakatowe, naczynia na wodę,
- tektura falista, waciki,
- klej,
- nożyczki,
- wycinanki, 
- kolorowe czasopisma, 
- skrawki materiałów.

Kolaż to kompozycja z różnych materiałów, tworzyw, przedmiotów, wykorzystująca
fakturę,  dowodząca  pomysłowości  i  bogatej  wyobraźni  dzieci.  Analiza
zgromadzonych  „skarbów  ”do  kompozycji  obrazu  pobudza  wyobraźnię,  podsuwa



pomysły i sposób realizacji. Należy pamiętać, żeby dziecko nie użyło zbyt dużej ilości
tworzyw, gdyż powstaje bałagan i praca „zgubi” swoją czytelność.
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