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Nauczyciele wychowania przedszkolnego pracują aktywnie i kreatywnie.

NAD CZYM PRACOWAŁYŚMY W SIECI?
Jednym z tematów wybranych przez nauczycieli Sieci było poznanie nowych, innowacyjnych
technik plastycznych do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

INNOWACYJNE TECHNIKI PLASTYCZNE
DO WYKORZYSTANIA W PRACY Z MAŁYM DZIECKIEM
Podczas praktycznych warsztatów
w bezpośrednim działaniu, poznałyśmy
różnorodne techniki plastyczne oraz monotypię,
piankoryt, druk strukturalny i kalkografię.

Nasz zespół wykorzystywał podczas swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną

Pracowałyśmy grupowo

wspólna praca warsztatowa

oraz indywidualnie

 Prezentowałyśmy techniki plastyczne wykorzystywane w codziennej pracy z dzieckiem

 Wypracowałyśmy wiele materiałów, które
zamieszczałyśmy na Dysku Google
do wspólnego wykorzystania

 Przykłady niekonwencjonalnych technik plastycznych

Malowanie bibułką.
Potrzebne:
Kolorowe kawałki bibułki
Woda
Pastele czarne olejowe
Dzieci zwijają w kulkę
bibułki, zamaczają
delikatnie w wodzie
i malują.
Szczegóły obrazka można
wzmocnić poprzez
narysowanie konturów
pastelą

Malowanie pastą do zębów,
którą możemy łączyć z farbą
Do malowania używamy tektury,
pędzla, talerzyka, farb
akwarelowych, pasty do zębów.
Na talerzyk wyciskamy trochę
pasty do zębów. Kilkoma
kroplami wody nasączamy
wszystkie kolory farb i po chwili,
gdy rozmiękną pędzlem
nabieramy farbę w dowolnym
kolorze. Przenosimy ją na
talerzyk i mieszamy z pastą do
zębów.
Powstanie gęsta i bielsza pasta
kryjąca. Po wyschnięciu gruba
warstwa farby staje się krucha.
Można ją wzmocnić spryskując
lakierem do włosów.

FRAGMENT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
Warsztaty plastyczne
Do przeprowadzenia zajęć potrzebne Wam będą:
● matryce- szkło, pianka pod panele, kawałek tektury wycięty z kartonu
● kalka maszynowa,
● wałek kuchenny, łyżka, żelazko
● patyk, kredka ołówek, nożyk (plastikowy lub specjalny do formowania w masach plastycznych)
● papier i papier o większej gramaturze np. techniczny lub akwarelowy
● gąbka, pędzel, mały wałek z gąbki (malarski)
● farby plakatowe, temperowe lub akrylowe (olejne, drukarskie)

MONOTYPIA Jedną z bardziej znanych i prostych technik graficznych, które możemy wykorzystać w pracy z dziećmi jest monotypia. Monotypia jest
niezwykle atrakcyjną techniką, dzieci mają możliwość wykonania pięknej pracy przy niewielkim wysiłku i bardzo szybko.
Na szklanej płytce rozwałkowujemy gęstą farbę drukarską (lub tą którą posiadamy – musimy dokonać kilka prób by sprawdzić możliwości fizyczne farby
i w którym momencie dokonamy odbicia). Gdy farba lekko przeschnie należy nałożyć na nią papier i wykonać rysunek lub nałożyć papier z rysunkiem nie
dociskając go. Dziecko odbija pociągając po liniach rysunku patyczkiem lub innym narzędziem.
Opanowawszy „technologię” wykonania odbitki praca nabiera coraz większego tempa, rozmachu i spontaniczności.
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FRAGMENT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

PPIANKORYT- Uproszczona technika linorytuIANKORYTUproszczona technika linorytu
Linoryt jest techniką graficzną którą chciałam przybliżyć dzieciom, klasycznie wykonuje się
“rycie” w linoleum. Jest to trudna i mozolna technika, dla dzieci młodszych raczej
niewykonalna.
Można ją uprościć i wykonać matrycę w piance polimerowej i nawet młodsze dzieci mogą
tego spróbować. Matryca czyli płytka na której zostaną wyryte rysunki, a później odbite
grafiki. Do jej przygotowania potrzebujemy kawałek pianki np. wyciszającej pod panele,
wałek farby i kredkę.
Na piance dziecko rysuje rysunek później “ryjemy “ grubą kredką tak aby pozostały grube
wgłębiania.
Grafikę można odbijać na sucho lub na mokro., czyli odbijanie na wilgotnym papierze- lepiej
chłonie farbę. Papier wystarczy dosłownie musnąć wilgotną gąbką, poczekać kilka sekund
aż woda wsiąknie przyłożyć papier na matrycy pokrytej farbą , docisnąć dokładnie ręką lub
wałkiem i podziwiać efekty swojej pracy.
Matrycę można wykorzystać wielokrotnie.
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Opracowała: Anna Krysa - Cholewa

Podczas spotkań i pracy w Sieci jesteśmy
radosne, pełne pomysłów i dumne z siebie 

Koordynator Ewa Lelo

