
Klasa 4c+5bu _ Zajęcia kształtujące kreatywność (plastyczne) 

Klasa 4c+5b u – 4 godziny tygodniowo ( wtorek i piątek) 
 
.................................................................................................................................... 

Temat zajęć : kreatywne malowanie – świat zza okna.  

Planowany termin zajęć: 17.04.2020 

Zadanie do wykonania :  

1/ Przygotuj:  gazetę , kartkę z dużego bloku rysunkowego, pojemnik na wodę ,pędzelek. 

2/ Podejdź  do okna i uważnie popatrz co tam widzisz... 

Namaluj wszystko  ,co widzisz ze  swojego okna. Popatrz , co dzieje się z drzewami , roślinnością.                                           

A może widzisz ptaszki? Jakiego koloru jest dziś niebo? Przyjrzyj się uważnie i dokładnie namaluj. 

3/Pozostaw do wyschnięcia . 

Możesz się pochwalić mamie i tacie, a jeśli rodzice pomogą to i mnie - robiąc zdjęcie i przysyłając do mnie na 

adres mailowy. 

....................................................................... 

Zajęcia  na dwa tygodnie ( planowane terminy lekcji:  21.04., 24.04. 28.04, 5.05. ) 

Temat cyklu zajęć  :  Robimy akwarium      

Zadania do wykonania: ( od 21.04. do  5.05.br. ) 

Zadanie 1   Malujemy wodę   

1/ Przygotuj:  gazetę – połóż na stół, by go nie pochlapać, 

                    kartkę z  dużego bloku rysunkowego ,  

                    pędzelek, pojemnik do wody 

                    przezroczystą folię , 

                    taśmę samoprzylepną, 

2/ Połóż gazetę na stół, na nią tekturkę trochę większą od kartki z bloku rysunkowego, na tekturę kartkę. 

                                       Ułóż  warstwami z pomocą rodziców ( gazeta, tektura, kartka. 

                                            Obok połóż na stół : nożyczki , taśmę klejącą i  przezroczystą folię.  

 

3/ Powyjmuj z pudełka z farbkami wszystkie kolory wody ( poproś ,by mamusia lub tatuś tobie pomogli). 

4 / Porób na kartce z bloku  bardzo grube kleksy , plamy wszystkimi kolorami wody ( niebieskie, zielone , 
trochę białych). Plam nie maluj tylko zrób jedną przy drugiej – takie duże piegi. 

                                 

                                   I więcej kleksów .... 

 

5/ Teraz ,z pomocą mamy lub taty, nałóż na kartkę przezroczystą  folię, przyklej ją z góry, dołu  i po 2 bokach 
taśma do tektury( nie do kartki rysunkowej ! ) .Teraz porozmazuj wszystko rękoma łącząc kolory ,tka jak na 
obrazkach poniżej : 



                    

 

 

Po około godzinie delikatnie odklej taśmę – kartkę rysunkowa z namalowana woda pozostaw do wyschnięcia. 

 

Zadanie 2   Obrysowujemy  i wycinamy  szablony - kształty ryb i roślin do akwarium 

 

1/ Przygotuj:   

*gazetę do położenia na stół ,by nie nabrudzić 
 *nożyczki 
*ołówek i gumkę 
*kartę nr 1 -  z szablonami ( kartę można wydrukować  lub przekalkować szablony – poproś o pomoc rodziców  

                     lub starsze rodzeństwo) 

2/ Obrysuj ołówkiem wycięte z karty szablony ryb i roślin na kartce z bloku technicznego ,powycinaj. 
 
 

Zadanie 3_ Malujemy i dekorujemy wycięte kształty ryb i roślin 

Zadanie do wykonania: 

1/ Rozłóż na stole gazetę , farby plakatowe, pędzelek, pojemnik na wodę, wycięte szablony – wzory. 

2/ Pomaluj ,jak najładniej wszystkie rybki, ślimaka  i rośliny według wzoru lub z wyobraźni. 

3/Prace pozostaw do wyschnięcia. 

4/ Posprzątaj . 

 

Zadanie 4 _ Robimy akwarium łącząc wszystkie elementy. 

Zadanie do wykonania: 

1/ Rozłóż na stole gazetę ,a na niej połóż :  

_kartkę z namalowana wodą z pierwszego zadania,  
_klej biurowy 
_wszystkie pomalowane wcześniej rybki, ślimaka i rośliny 
_kolorową samoprzylepna taśmę izolacyjną lub taśmę  biurowa samoprzylepną 
_przezroczysta folię  

2/ Ponaklejaj rośliny ,rybki i ślimaka na kartę z wodą. 

3/ Z pomocą rodzeństwa lub rodziców rozłóż na „powierzchnię” naklejanki przezroczystą folię i przytnij do 

wielkości kartki. 

4/ Całość oklej dookoła taśmą samoprzylepną - będzie udawać ramy akwarium. 

Prawda, ze ładnie wam wyszło? Jeśli chcesz możesz się mi pochwalić – przesyłając z pomocą mamy lub taty 
zdjęcie swojej pracy na mój adres mailowy. Praca zostanie oceniona .A po powrocie do szkoły – przygotuję 
słodkie nagrody . 

 


