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Witajcie! 

Zaprezentuję Wam sztukę i sztuczkę.  

Wielka sztuka od zawsze korzystała z iluzji, złudzenia optycznego, gdzie rzeczy 

widziane nie są tym, co dostrzegamy w rzeczywistości. 

Całe lata, wieki temu, malarze wykorzystywali już cienie i odbicia lustrzane w 

swojej sztuce. Żeby ułatwić sobie pracę lub urozmaicić dzieło. 

Portret "narysowany cieniem", był kiedyś bardzo pożądaną rzeczą. Dziś każdy 

może sobie na taki pozwolić. Zróbcie choć jeden, koniecznie. 

 

Sztuka i sztuczka z cieniem 

Potrzebna będzie lampa na biurko, gruby ołówek albo marker, brystol A3 

lub karton płasko rozłożony, szeroka taśma klejąca. Duża pluszowa zabawka 

lub figurka. Ktoś do pomocy w odrysowywaniu profilu Twojej twarzy. W 

pokoju musi być półmrok - zasłoń okno. Powstaje sztuka. 

Papier, karton przyklejcie taśmą do szafy, ale tylko na rogach. Nie może się 

ruszać. 

Przed szafą postaw zabawkę - na wysokim krześle lub biurku. Przed nimi ustaw 

włączoną lampkę. Światło musi padać tak, by było na tym samym poziomie, co 

model. Teraz odrysuj zabawkę po linii cienia.  

Następnie, poproś opiekuna, aby został twoim modelem. Posadź go na krześle 

bokiem do papieru na szafie. Odrysuj podobiznę. Przenieś kontur cienia za 

pomocą ołówka, markera. Portret profilu gotowy. Brawo, już prawie zostałeś 

rysownikiem;) 

Pobaw się światłem. Manipuluj, poświeć na obiekt po skosie np. z prawej 

strony, potem ustaw je dokładnie na środku przed modelem.  

Zobaczysz, jak zmienia się cień. Powiększa, zmienia położenie. Wszystko 

zależy od tego, gdzie postawisz źródło światła, zaświecisz lampką, latarką.  

 

Najlepsza zabawa jest z odrysowywaniem całej postaci w "zamrożonym" ruchu 

na kartonie. Poproś opiekuna, aby odrysował ciebie. Ustaw się tak, jakbyś 

chciał podskoczyć, zatańczyć lub biec. 



Wypełnij swoje dzieła kolorami. Za pomocą pasteli, farb, flamastrów. Nie 

musisz kolorować markerem całej powierzchni. Spróbuj zrobić to inaczej. 

Wypełnij ją drobnymi kreskami tej samej wielkości. Jedne pod drugimi. Jakbyś 

tworzył dawną rycinę. 
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Możesz też malować plamami. 

 

 

 

Na zdjęciu poniżej zobaczycie jak robiono to w dawnych czasach. Malarz, 

rysownik stał za płótnem, papierem. I tak obrysowywał cień modelki.  



 

"Pewna i poręczna maszyna do rysowania sylwet", 1792, staloryt, Thomas 

Holloway 

Fot. z książki Historia obrazów dla dzieci, David Hockney & Martin Gayford, 

Rebis 2016 



Wy jednak zróbcie to w prostszy, bardziej poręczny sposób, opisany powyżej. 

Zajrzyjcie koniecznie na tę stronę - klik. Zobaczcie jak artyści rzeźbiarze 

wykorzystują cień, tworząc instalacje z przeróżnych metali oraz śmieci. 

Ustawiają je, łączą tak, że powstała kompozycja nie jest tym samym, czym jej 

odbicie na ścianie. To jest prawdziwa sztuka! 

Skłania do myślenia, prawda? 

Pomysł w oparciu o treści z książki "Historia obrazów dla dzieci" (tamże). 

Pani Ewa 

 

Witam dzieciaczki!  

 

Dziś dla Was zabawa w celne rzuty. 

Do tej zabawy potrzebne będą papierowe kule zrobione z papieru ,mogą 

być plastikowe kuleczki lub jak jest to pokazane zrobiony samolot z papieru. W 

brystolu lub gazecie wycinacie kółka, mogą być kwadraty, trójkąty. Taki brystol 

przyklejamy taśmą na drzwi .Przy każdym otworze piszemy punkty np. duże 

kółko za 50 punktów  średnie za 20 punktów itp.  Zabawa polega na celnym 

rzucie w odpowiedni otwór.       Wygrywa ten ,kto wrzuci najwięcej punktów.  

Życzę celnych rzutów ) 

 

https://i.pinimg.com/564x/dc/5d/ed/dc5ded1c8ac8b81aeec8653dd066ee77.jpg 

 

https://i.pinimg.com/564x/91/5b/ce/915bced08edbaf7ee4ebd05199bd68c5.jpg 

 

Skacz po śladach. 

Wycinacie kształt stopy, dłoni swojej ,ale może być też babci ,taty , rodzeństwa 

.Przyklejacie na kartkę i parami przyklejacie do podłogi podobnie jak na 

zdjęciu. Skaczecie na czas, kto najdokładniej przeskoczy cały układ. 

https://i.pinimg.com/564x/46/0d/b4/460db4d64bdaca78c2a6d1e2cb906e78.jpg 
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Zabawa pojemnikami po jajkach. 

Potrzebne będą pojemniki po jajkach, których na pewno każda mamusia ma 

dużo. Wycinacie różne kształty ,np. jeżeli to ma być maska zwierzęcia lub 

maska teatralna. Przyklejacie do podstawy maski tak jak jest to pokazane pod 

linkiem. Możecie gotową maskę pokolorować farbkami. 

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0120/3027/9737/articles/egg-carton-faces-

1_1600x.jpg?v=1564635430 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0120/3027/9737/files/egg-carton-faces-

6_large.jpg?v=1564635003 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0120/3027/9737/files/egg-carton-faces-

7_large.jpg?v=1564635124 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0120/3027/9737/files/egg-carton-faces-

3_large.jpg?v=1564635210https://cdn.shopify.com/s/files/1/0120/3027/9737/file

s/egg-carton-faces-4_large.jpg?v=1564635310 

 

Poławianie fasoli. 

 Do tej zabawy możecie zaprosić rodzeństwo, rodziców i dziadków. Do szklanki 

wsypujemy fasolę .Za pomocą słomki wciągamy ,nabierając powietrza fasolki. 

Zwycięża ten , kto najszybciej wyciągnie wszystkie fasole. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/08/kreatywne-

zabawy-8-624x416.jpg 

 

Odciski palców na wesoło. 

Opuszki palców moczymy w farbkach i przyciskamy na kartce tworząc różne 

kształty ,jak na zamieszczonych zdjęciach. 

https://i.pinimg.com/564x/7e/02/a5/7e02a5107f4f5c98e41960b6e36d04fd.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/fd/bc/f3/fdbcf3488c99ed09f9ae19c893b79fab.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/5b/12/77/5b1277b49c2af985754acad910176c8d.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/d6/18/a6/d618a69dddd6696dfe0db1653951493a.jpg 

Miłej zabawy! Pani Beata;-) 
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Eksperyment "Wulkan" - propozycja od Pani Marty 

 

Pamiętaj, że eksperyment możesz, wykonywać tylko przy pomocy rodzica! Nie 

rób tego nigdy sam!  

 

Do tej zabawy potrzebujesz:  

-wodę 

-sodę oczyszczoną 

-ocet 

-łyżkę 

-kubeczek 

-szklanka 

-tacę 

-folię aluminiową 

-taśmę klejącą 

 

Na środku talerza postaw szklankę i przymocuj na do niego taśmą klejącą.  

Potrzebujesz tyle folii aluminiowej, aby całkowicie przykryć talerz wraz ze 

szklaną.  

Teraz owiń folią aluminiową talerz ze szklanką. 

Wytnij na środku dziurkę w folii i przymocuj brzegi folii do brzegów szklanki.  

 

 Udało się? Brawo! To masz już wulkan.  

Chcesz zrobić "wybuch"? Czytaj dalej ;)  

 

Ustaw wulkan na tacy, aby lawa nie rozlała się po całej kuchni.  

Wlej do środka wulkanu 2 łyżki wody, następnie wsyp łyżeczkę sody 

oczyszczonej i mieszaj aż się rozpuści.  

Nalej 2 łyżeczki octu do osobnego kubeczka. 

Teraz wtorek ocet z kubeczka do środka wulkanu! 

Zobacz jak pięknie wybucha z niego lawa!  

 



 

 

Zdjęcie źródło: www.miastodzieci.pl 

 

 

http://www.miastodzieci.pl/

