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Wakacyjny pejzaż

Niedawno skończyły się wakacje. Spędziliście je w  różnych miejscach: nad morzem, 
w górach, na wsi. Zapamiętany z wakacji obraz przyrody możemy przedstawić, malując 
go na wybranej płaszczyźnie, np. na kartce, tekturze, płótnie, drewnie. Pokrywanie tej 
płaszczyzny kolorowymi lub jednobarwnymi plamami i kreskami o różnych kształtach 
to malarstwo. Jeśli obraz przedstawia widoki pól, łąk, lasów, gór, drogi, jeziora albo 
morza, nazywamy go pejzażem.
Jakie wakacyjne pejzaże pamiętasz?

Przygotuj: kredki ołówkowe lub pastele olejne, blok rysunkowy.

Przypomnij sobie najpiękniejszy pejzaż wakacyjny. Namaluj go pastelami olejnymi lub 
kredkami na kartce z bloku albo w ozdobnej ramie na kartce obok.
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Obrazy z kół, trójkątów i prostokątów

Osobę, której zawód polega na malowaniu obrazów, nazywamy artystą malarzem. 
Niektórzy artyści lubią wykorzystywać figury geometryczne do tworzenia obrazów.
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Przygotuj: papier kolorowy, nożyczki.

Wytnij z papieru kolorowego figury podobne do przedstawionych poniżej. Ułóż z nich postać człowieka, 
zwierzątko lub dowolny przedmiot. Wybierz układ, który najbardziej ci się podoba, i przyklej go na kartce 
z bloku. Nadaj swojej pracy tytuł.



Przygotuj: kredki ołówkowe.

Przyjrzyj się obrazowi z figur geometrycznych przedstawionemu na poprzedniej stronie i pokoloruj 
w podobny sposób poniższy rysunek.
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Wyjątkowe barwy

Wśród wszystkich kolorów trzy 
są wyjątkowe – niebieski, czer-
wony i żółty. Nazywamy je bar-
wami podstawowymi, ponie-
waż powstają z nich inne kolory.
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Przygotuj: nietoksyczne farby akwarelowe w guziczkach lub farby do malowania palcami, blok 
techniczny, pędzelek, czarny flamaster, chusteczki jednorazowe, naczynie z wodą.

Do wykonania tej pracy używaj tylko barw podstawowych – czerwonej, niebieskiej i żółtej. Zanurz 
palec wskazujący w czerwonej farbie, środkowy palec – w niebieskiej, a palec serdeczny – w żółtej. 
Odbij na kartce palec umoczony w czerwonej farbie, a następnie palce umoczone w farbach niebieskiej 
i żółtej. Powtórz tę czynność dwa razy. Tułów gąsienicy jest gotowy. Teraz zanurz kciuk w żółtej farbie 
i odbij go na kartce tak, aby powstała głowa gąsienicy. Wykonaj kilka gąsienic, których głowy będą 
skierowane w stronę owoców. Kiedy praca wyschnie, dorysuj gąsienicy czarnym flamastrem: oczy, 
uśmiech, nóżki.
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Artyści nie tylko malują obra-
zy, niektórzy na przykład pro-
jektują zabawki – wymyślają 
ich kształty i kolory.

 2 1

 4 3

Świat zabawek
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Przygotuj: blok rysunkowy, kredki ołówkowe lub flamastry, nożyczki, klej.

Przyjrzyj się poniższej instrukcji wykonania zabawki z papieru i wzorując się na niej, wykonaj po-
dobną. Kartkę z bloku rysunkowego złóż na pół wzdłuż krótszego boku, a następnie powtórz tę 
czynność. Rozłóż kartkę – będzie podzielona na cztery równe części. Kiedy odetniesz jedną z części, 
otrzymasz kartkę wyglądającą identycznie jak przedstawiona na pierwszym obrazku w instrukcji. 
Wzoruj się na instrukcji, złóż kartkę (składając zewnętrzne części jedna na drugą) i je sklej. Na wierz-
chu narysuj tułów postaci chłopca lub dziewczynki. Na odciętej wcześniej części narysuj długą szyję 
i głowę. Złóż wykonane części i zabawka gotowa. Narysowana postać może rosnąć lub maleć we-
dług twojego uznania.
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Przygotuj: kolorowe gazety i reklamy, nożyczki, klej.

Wytnij z kolorowych gazet lub reklam przeznaczonych na makulaturę zdjęcia zabawek i przedmiotów, 
które najbardziej ci się spodobały. Ułóż je porządnie na półkach tak, żeby się zmieściły. Kiedy półki 
będą zapełnione, przyklej ułożone na nich zdjęcia.



Czym jest rzeźba?

Rzeźba to dzieło wykonane przez artystę rzeźbiarza. Możemy ją obejść dookoła i zo-
baczyć z kilku stron: z przodu, z tyłu, z boku. Rzeźbę można wykonać z kamienia, gliny, 
plasteliny, plastiku i z innych materiałów.
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Niektórzy artyści wykonują rzeźby przedstawiające owoce, warzywa i różne potrawy.

Przygotuj:  plastelinę, plastikowy nożyk, plastikowy widelec, wykałaczkę, tekturową podkładkę, 
talerz jednorazowy.

Wybierz spośród przedstawionych w instrukcji dań te, które lubisz, i wykonaj podobne dania z plasteliny. 
Jako narzędzi do wykonania rzeźby użyj plastikowych sztućców i wykałaczki. Najpierw wykonaj 
poszczególne elementy zdrowego dania, np. jajko sadzone, marchewkę, groszek (tocząc małe zielone 
kulki), a następnie ułóż je na jednorazowym talerzu. Twoja rzeźba jest gotowa.
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