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Twórczość plastyczna odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną
z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni
między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Dziecko
podczas zajęć plastycznych kształtuje swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w życiu.
Różne działania plastyczne umożliwiają dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć.
Są dla niego twórczą aktywnością.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych
możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.
CELE SZCZEGÓŁOWE
-kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
- stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do
eksperymentowania różnym materiałem i narzędziami
- wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych
środków wyrazu
-kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
-aktywizowanie procesów poznawczych
-kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki
poprzez obcowanie z malarstwem architekturą, fotografią
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
-kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
- odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
-rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości,
- uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych
METODY
- praktycznego działania
-doświadczeń i eksperymentowania
-pokazu i obserwacji

FORMY
-praca indywidualna
- praca w grupach
- praca zespołowa

PROPOZYCJE TECHNIK PLASTYCZNYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Frotaże
Malowanie farbą plakatową z pastą do zębów

Malowanie rurką

Mokro w mokrym

Odbijanka symetryczna

Pokrywanie farbą różnych przedmiotów, np.
liści, a potem odciskanie ich na kartce papieru.
To bardzo efektowna technika ukazująca na
płaskich powierzchniach fakturę, oraz ciekawą
kolorystykę, barwy są rozbielone i subtelne. Na
talerzyk wyciskamy białą pastę do zębów i
mieszamy ją z farbą plakatową. Powstają w ten
sposób farby kryjące. Nakładając poszczególne
plamy barwne można urozmaicić pracę
plastyczną rysując po mokrej farbie, np.:
wykałaczką, plastikowym nożykiem, końcem
pędzla itp.
Rozpoczynamy pracę na wcześniej
przygotowanych podkładzie czyli
pokolorowanym w plamy barwne lub
jednobarwnym. Potrzebne nam będą: rurka do
napojów i farby plakatowe. Na kartkę
nakładamy pędzlem kleksy rozcieńczonej
plakatówki, następnie dmuchając w rurkę
przybliżoną do kleksa rozdmuchujemy farbę,
można obracać kartkę w różnych kierunkach.
Rozdmuchiwana farba tworzy najprzeróżniejsze
ślady, z których później można wyczarować
konkretne kształty, np.: stwory, kwiaty, ryby itp.
Po zmoczeniu kartki wodą delikatnie mniemy
papier w kulę. Następnie rozkładamy go
uważając, aby się nie podarł. Po namalowaniu
kompozycji plamy barwne również będą
miękkie, ale dodatkowym efektem tej techniki
jest specyficzna tekstura papieru. Po
wyschnięciu pracy możemy natłuścić ją pastą do
podłogi.
Malarska technika pozwalająca na
zaznajomienie się z pojęciem symetrii. Arkusz
papieru składamy na połowę uzyskując osi
symetrii. Następnie dość gęstą farbą plakatową
malujemy plamę barwną po jednej stronie osi.
Składając kartkę odbijamy kolor i kształt po
drugiej stronie. Musimy pamiętać, aby szybko
odbijać poszczególne plamy, gdyż farba musi

Wycinanka z dziurkowanych papierów

Wyklejanka suchymi liśćmi

Kolaż

Origami płaskie z koła

Płaskorzeźba z plasteliny

być jeszcze mokra. W ten sposób uzyskujemy
efektowne symetryczne kompozycje.
Z kolorowego papieru wycinamy sylwetki, np.:
fauny i flory, z których układamy kompozycję.
Przed przyklejeniem poszczególnych form do
kartki (najlepiej w jednym kolorze) wzbogacamy
kształty dziurkując je dziurkaczem lub grubą
igłą. Rozmieszczeniem dziurek można podkreślić
kształty, zaznaczyć środek, konstrukcję itp.
Połową otworu dziurkacza można wycinać
brzegi elementów kompozycji.
Do wykonania tej pracy plastycznej o
charakterze dekoracyjnym potrzebne będą
wysuszone płasko różnorodne liście. Podłoże –
cienki karton o barwie jasnej, pastelowej lub
takiej, która uwydatni koloryt liści. Przystępując
do układania kompozycji możemy przyklejać
całe płaszczyzny materiału lub wycinać
nożyczkami pożądane kształty. Klej bezbarwny i
szybko schnący należy nanosić delikatnie
pędzelkiem od spodu liści. Po naklejeniu całości
przykrywamy obraz bibułą lub gazetą i lekko
obciążamy.
Kompozycja z różnych materiałów, tworzyw,
przedmiotów wykorzystująca fakturę,
dowodząca pomysłowości i bogatej wyobraźni
małego twórcy. Przybory, materiały
wykorzystane w tej technice to różne gatunki
papieru, ścinki tkanin, filc, pasmanteria, skrawki
skóry, sznurki, patyczki, kamyki, muszle,
suszone elementy flory, cienkie blaszki, druciki,
folia aluminiowa itp. W związku z takim
bogactwem materiałów podkład musi być
twardszy niż do malowania farbami. Analiza
zebranych skarbów do kompozycji obrazu
pobudza wyobraźnię, podsuwa pomysły i
sposób realizacji.
Jest techniką rozbudzającą dziecięcą
wyobraźnię, sprawność manualną, wyczula
uczniów na ład i skupienie, rozwija wyobraźnię
przestrzenną. Tworzone kompozycje składające
się z poszczególnych modeli koła podlegają
określonym zasadom. Aby uczniowie mogli
„namalować” papierowy świat, który jest wokół
nich, zawszę wykonuję z nimi wzornik
pokazujący etapy składania kół, oraz wyklejania
poszczególnych elementów.
Technika rzeźbiarska wykonywana z łatwo
dostępnego materiału jakim jest plastelina.
Prace będziemy wykonywać na cienkiej sklejce
lub tekturze. Podkład do wykonania

Rysowanie kredą

płaskorzeźby robimy z plasteliny, rozcierając ją
na całej powierzchni podłoża. Można mu nadać
rozmaitą fakturę palcami, nożem, łyżką,
wykałaczką, grzebieniem itp. Następnie z
plasteliny toczymy wałeczki, kuleczki i
zapełniamy nimi powierzchnię modelowanych
kształtów. Można urozmaicić przyklejone formy
dekoracyjnymi kropkami, zygzakami, liniami,
pieczątkami z dostępnych wokół nas
materiałów.
Zabawa polegająca na rysowaniu kredą
rozbudza kreatywność dziecka, pozwala mu
poznać świat, dotknąć struktury asfaltu, kostki,
betonu oraz przede wszystkim kredy (integracja
sensoryczna). Rysowanie usprawnia motorykę
małą, ćwiczy koncentrację, pomaga skupić
wszystkie myśli i ruchy na ukończeniu dzieła.

PROPONOWANE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE REALIZACJI PROJEKTU :
1. Zajęcie otwarte - grudzień 2018
2.Wystawa prac plastycznych w korytarzu
3. Zajecie otwarte- kwiecień 2019
4. Udział w konkursach plastycznych
5. Zabawy plastyczne na grupie

Opracowała J. Lachawczak

