
DROGIE DZIECI! 

WITAMY W „KREATYWNYM KĄCIKU”! 

 

Dzisiaj będziemy bawić się w rzeźbiarza… 

 

Do zabawy potrzebnych nam będzie kilka składników, a mianowicie: sól, mąka i woda oraz butelka szklana np. po soku. Jeśli macie jakieś 

drobiazgi w rodzaju: koraliki, kapsle, guziki, patyczki, druciki itp. – też się przydadzą. Żeby rozpocząć tworzenie trzeba zrobić budulec, 

którym będzie dobrze wam znana masa solna. 

Przepis: sól i mąka mniej więcej w równych proporcjach, wody tyle, żeby wyrobić masę. 

Wykonanie: 

Mieszamy mąkę i sól, dodając stopniowo wodę. Masę ugniatamy, aż będzie elastyczna, nie za gęsta i nie za miękka. Dobra masa daje się 

rozwałkować w cieńki placek. Gdy mamy już masę, bierzemy jakąś podkładkę, na której ustawiamy butelkę /tekturka, deseczka, tacka/. 

Teraz należy wyobrazić sobie, jaką postać chcielibyśmy wykreować /stworzyć, ulepić/. Butelkę należy okleić masą, równocześnie formując, 

modelując, czyli tworząc wyobrażone kształty: tułów, nogi, szaty, głowę itd. Trzeba uważać, żeby w górnej partii nie nakładać zbyt dużo 

masy solnej, bo może swym ciężarem przesuwać się w dół. W miarę jak kształt się konkretyzuje dodajemy drobiazgi, czyli np. paciorki, 

sznureczki i inne, dla wzbogacenia kształtu rzeźby. Możemy też odciskać różne kształty – puszczając wodze fantazji… Gotową rzeźbę 

odstawiamy do wyschnięcia, ale nie blisko kaloryfera ani w słońcu, najlepiej służy temu wolna przestrzeń umożliwiająca równomierne 

wysychanie wytworu ze wszystkich stron. Gdy rzeźba wyschnie – będzie można ją pomalować farbami plakatowymi. Kolor ma podkreślić 

charakter postaci. Resztę masy można wykorzystać do swobodnej zabawy, lepiąc coś z wałeczków itp. 

MIŁEJ ZABAWY! 

 

Jeśli rozpiera cię energia twórcza możesz jeszcze porysować świecą! 

Do tego potrzebna jest zwykła świeczka biała lub kolorowa, kartka papieru i farbki akwarelowe lub plakatowe. 

1.Pomyśl chwilę, co chciałbyś narysować. Najlepiej rysować od razu, bez szkicu. Rysujesz kreskami, liniami, ewentualnie zakrywasz małe 

płaszczyzny posuwając po papierze świecą położoną na boku. 

2.Gdy skończysz rysować – delikatnie rozprowadź dużym, miękkim pędzlem rozcieńczoną farbę. Można użyć kilku kolorów, raczej 

intensywniejszych, aby odznaczał się biały rysunek. 

3.Poćwicz trochę, zrób kilka prób, aby poznać możliwości tej techniki /sposobu rysowania/. Nie zrażaj się, gdy z początku efekty nie są takie, 

jak się spodziewałeś. 

DO DZIEŁA! 

POZDRAWIAMY! 

                                                                                                                                          Wasze wychowawczynie 
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