
WITAMY CIĘ W „KREATYWNYM KĄCIKU”! 

Dzisiejsze propozycje to rysowanie pędzlem i drukowanie stemplem. 

Oto jak stworzyć coś w prosty sposób: 

 

1.Rysowanie pędzlem: „Wiosna w parku”. 

Aby wykonać to ćwiczenie potrzebujesz duży arkusz papieru, pędzel i farby, ewentualnie tusz. Naszykuj też kubeczek z wodą i chwilę się 

zastanów nad proponowanym tematem. W tej technice posługujemy się jednym kolorem /np. czernią na białym tle/, rysując obrazek – czyli 

używamy w zdecydowanej przewadze linii, a nie plam. Pomyśl, co można zobaczyć w parku: jakie drzewa, krzewy, kwiaty, kogo, w jaką 

pogodę, czy ławeczki, czy zjeżdżalnie dla dzieci, alejki, zwierzęta itd. Trzeba rysować śmiało i bez poprawek. Możesz stworzyć kilka wersji 

„Parku”, np. podczas deszczu i w słoneczny dzień, wczesną wiosną lub wtedy, gdy już kwitnie wiele kwiatów… Jeśli masz pędzle różnej 

grubości, możesz je umiejętnie wykorzystać do rysowania większych elementów i detali. Jeśli podoba ci się ta technika, spróbuj też innych 

tematów, np. namaluj portret, czyli wizerunek jakiejś osoby. 

Baw się dobrze! 

2.Druk stemplem – temat dowolny. 

Do tej zabawy potrzebne są ziemniaki, nożyk, farby, pędzle, woda i papier. Poproś dorosłą osobę, aby zrobiła stempel: bierzemy surowy 

ziemniak i kroimy go na pół; połówkę ziemniaka, przekrojoną częścią, kładziemy na gazetę i przycinamy nożem cztery prostopadłe boki, 

tworząc kwadrat lub prostokąt. Następnie tworzymy kształty nieregularne na przyciętej części /za pomocą noża/ poprzez przycinanie: 

proste, skośne, po łuku, z ząbkami itp. Nie trzeba wycinać za wiele. W ten sposób wykonujemy kilka różnych stempli. Gdy mamy to za sobą, 

robimy próbne odbitki; farbę na stempel nakładamy pędzlem. W razie czego można teraz zrobić dodatkowe nacięcia. Po części wstępnej 

przystąpić można do dzieła. Zadrukowujemy całą powierzchnię kartki na różne sposoby, używając stempli rzędami, dowolnie, jak chcemy, 

tworząc barwne, rytmiczne kompozycje w wielu wersjach. Każdy stempel może być innego koloru. Możesz wyobrazić sobie, że jesteś 

projektantem tkanin i wymyślasz modne wzory, dla kreatorów modowych – z rozmachem,  z fantazją! Ale możesz też zaprojektować papier 

do pakowania prezentów…  

Poszalej sobie! 

 

 


