
Zajęcia kształtujące kreatywność, kl. 3ap 20 kwietnia  

Temat: Wiosenne drzewa i kwiaty. (2 godziny) 

Drodzy Uczniowie, dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam technikę 

malowania przy użyciu patyczków higienicznych. Technika jest prosta, ale daje 

niesamowite efekty. Bardzo proszę zapoznać się z 3 filmikami, na których 

pokazane jest, jak można stworzyć piękne obrazy przy użyciu patyczków. 

Wystarczy, że obejrzycie jeden film a już będziecie wiedzieć, o co chodzi. 

1. Kwiaty kropkami malowane 

https://www.youtube.com/watch?v=bXqtynl6OyA 

 

2. 8 awesome drawing tricks for kids 

https://www.youtube.com/watch?v=vY49eNceLBo 

3. „Niebieskie niebo” Technika malowania wacików bawełnianych #417 

https://www.youtube.com/watch?v=hPi5Q_imoVI 

Oto lista rzeczy potrzebnych do wykonania pracy tą techniką? 

1. Kartka papieru lub brystolu 

2. Farby (najlepiej akrylowe, ale równie dobrze mogą być plakatowe) 

3. Ołówek, mazaki 

4. Patyczki higieniczne 

Najważniejszy jest pomysł! Musicie się zastanowić, co chcecie namalować. 

To może być wiosenne, ukwiecone drzewo, kwiat albo cała łąka. 

- Jeżeli macie kolorową kartkę, nie musicie robić tła. 

- Jeżeli macie białą kartkę, dobrze jest ją całą zamalować, na przykład przy 

użyciu gąbki, odczekać aż wyschnie i zacząć rysunek. 

- Następnie, za pomocą ołówka, rysujemy konar drzewa, łodygę kwiatu albo 

źdźbła trawy, chyba że wolicie od razu farbami lub mazakami. 

- Teraz bohater naszej lekcji, patyczek higieniczny, możecie malować nimi 

pojedynczo albo kilka patyczków związać ze sobą za pomocą gumki. 

- Zamaczamy patyczki w farbie i odbijamy na kartce tak długo aż nie będzie 

widać farby. Obejrzyjcie filmy i zastanówcie się, co i w jaki sposób narysujecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bXqtynl6OyA
https://www.youtube.com/watch?v=vY49eNceLBo
https://www.youtube.com/watch?v=hPi5Q_imoVI


W tym tygodniu, mamy zaplanowane dwie godziny, ale że praca jest 

wymagająca to daje Wam jeden temat. Proszę spróbować namalować tą 

techniką kwiat, drzewo, łąkę lub bukiet. Jak ktoś chce a technika się spodoba, 

można przygotować dwie prace. 

Na wykonanie pracy macie cały tydzień, zdjęcia wykonanych przez Was 

prac proszę przesłać na mój adres mailowy pohorylec@zszs-gliwice.pl albo na 

messengara. W razie pytań lub wątpliwości, bardzo proszę kontakt. 

Dbajcie o siebie, od dzisiaj można już spacerować po parkach i lasach. 

Wyjdźcie na zewnątrz, zachwyćcie się wiosną i tak natchnieni, namalujcie coś 

pięknego!! 

Pozdrawiam serdecznie 

Barbara Pohorylec 
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