
Drodzy uczniowie!
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć na dłużej, chcielibyśmy Was 
zachęcić do różnego rodzaju działań twórczych, które możecie przeprowadzić samodzielnie w 
domu w wolnym czasie. Dodatkowo na stronie Facebook Ognisko Artystyczne Głuchołazy, 
będziemy umieszczać co jakiś czas propozycje tematów prac plastycznych dla różnych grup 
wiekowych oraz poszczególnych pracowni. Powodzenia! Miłej zabawy!

GRUPA DZIECI MŁODSZYCH
ĆWICZENIA KOLORYSTYCZNE: 
Temat zadania: „Obrazek z kropeczek”. 
Przygotować: połowę kartki z małego bloku, kilka patyczków do uszu, ołówek, pędzelek, farby 
akwarelowe, naczynie z wodą.  
         Narysować ołówkiem dowolny obrazek (np. owoce, kwiaty, liście, drzewo...). Patyczkami 
odciskać kropeczki równo, pomału i dokładnie według narysowanego wzoru. Dobierać ciekawe 
kolory. Można mieszać kolory kropek: np. czerwone koło żółtych, niebieskie koło czerwonych, itd. 
Kropeczkami pokryć całą kartkę, pamiętając o powstawaniu innych kolorów z barw podstawowych. 
Praca wymaga cierpliwości i staranności. Powodzenia!
Dodatkowo dla chętnych- Dokończenie pracy lub wykonanie nowej na konkurs plastyczny: „Wieża 
Babel”, technika dowolna, format pracy: kartka z dużego bloku.(termin konkursu przesunięty) 

MODELOWANIE 
Temat zadania:„Kolorowe naczynie”oklejane plasteliną    .  
Przygotowanie: plastelina, dowolne niewielkie naczynie: buteleczka, kubek plastikowy, talerzyk, itp. 

Z plasteliny formować wałeczki i oklejać ściśle od dołu naczynie. Można dowolnie ozdabiać 
kuleczkami, pionowymi paskami, wężykami, ślimaczkami. Ozdobić na samej górze naczynia.

GRUPA MŁODZIEŻY / DZIECI MŁODSZE ( starsze klasy)
RZEŹBA: „Płaskorzeźba z masy solnej - krajobraz  ”  . Przygotować: tekturkę wielkości zeszytu, masę 
solną w proporcjach: szklanka soli, szklanka mąki, można dodać odrobinę oleju, około pół szklanki 
wody, wymieszać, różne narzędzia ( nóż, widelec oraz przedmioty dające ciekawe efekty przy 
odciskaniu (np. zakrętki, przybory kuchenne). Uformować placek z masy grubości około 2 cm na 
całej tekturce i powtarzając wzory odbijać (przyciskając). Zaprojektować dowolny obrazek z naturą. 
Niektóre elementy można nalepiać,i nne wyciskać. Gotową pracę odstawić w temperaturze 
pokojowej. Miłej pracy!

Nauczyciel: Bożena Malarz
(informacje zwrotne, kontakt malarz2b@o2.pl,
Facebook Bożena Malarz lub Ognisko Artystyczne w Głuchołazach)
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