
Rozkład zadań dla uczniów Ogniska Artystycznego w Głuchołazach 2
nauczyciel : Bożena Malarz
Witajcie ponownie! Proponuję kolejne zadania dla poszczególnych pracowni i grup wiekowych. 
Etapy pracy (Fotograficznie) na stronie Facebook Ognisko Artystyczne Głuchołazy oraz Bożena 
Malarz. Powodzenia! Miłej zabawy!

GRUPA DZIECI MŁODSZYCH
ĆWICZENIA KOLORYSTYCZNE: „0”, kl. I -III
Temat zadania: „Obrazek z literek- Akwarium”
Przygotować: Kartka z bloku A4( mały blok), kolorowe pisaki, ołówek,
Rysujemy ołówkiem obrazek . Różnymi literkami: małymi , dużymi, pisanymi ,drukowanymi 
wypełniamy poszczególne pola. Na przykład: literką „A”- tułów rybki, literką „C” listki roślinki, literką 
„O”- bańki w wodzie, itd. Literki można przekręcać, pisać do góry nogami , zmniejszać,powiększać       
do wyznaczonego konturu elementu. Dobieramy i zmieniamy kolory. Staramy się pokryć cała kartkę.   
To połączenie nauki pisania literek z plastyką. Miłej zabawy!

GRUPA DZIECI MŁODSZYCH
MODELOWANIE 
Temat zadania:„Zwierzątko ze srebrnej folii” „0”, kl. I -III
Przygotować: pojemniczek na brzuszek zwierzaka, druciki łatwe do formowania, klej magik, folię 
srebrną spożywczą.
Pojemniczek- brzuszek owijamy folią, lekko uciskając. Możemy od razu formować głowę i nogi albo 
po kolei owijając dookoła głównej formy. Można wykorzystać druciki i owinąć folią lub jeśli nie macie 
ścisnąć folię mocniej i dać dwie warstwy. Zgniecioną „masę” można doklejać, np. uszy, pyszczek, 
ogon. Można dokleić oczka, nosek. Proszę o zdjęcia Waszych zwierzaczków.

GRUPA MŁODZIEŻY / DZIECI MŁODSZE ( starsze klasy)
RZEŹBA: „Świat podwodny- rafa koralowa, ryby, muszle”- relief w aluminium
Przygotować: :Kartka”aluminiowa odzyskana z puszki po napoju (należy wyciąć prostokąt- poproście 
rodziców, kanty są ostre, można okleić plastrem lub taśmą), długopis ( może być niepiszący, miękką 
szmatkę, marker.
Na metalowej powierzchni, po stronie kolorowej narysuj markerem wzór stosowny do tematu. 
Podłóż szmatkę. Na tej samej stronie delikatnie naciskając, rysuj długopisem każdy fragment linii, 
prowadź kilka razy aż do powstania wgłębienia.
Z drugiej strony blaszki powtarzaj to samo rysując po obu stronach powstałej wypukłości. Powstałe 
wzory stworzą relief- linie narysowane powinny być wypukłe na srebrnej stronie- to właściwy obraz.
Praca nie jest łatwa, ale to dla niektórych powtórzenie ćwiczenia. Powodzenia!

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

mailto:malarz2b@o2.pl



