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"W każdym dziecku kryją się zdolności, 

siła wyobraźni i kreatywność,  

trzeba je tylko ożywić, 

 rozwijać i wspierać." 
Celestyn Freinet 

 
 "Hobby, pasje i talenty" to program opracowany z myślą o dzieciach 5-, 6 - 
letnich, rozwijający ich umiejętności i zainteresowania,  promujący pasje, 
wzbogacający proces wychowawczy. 
 Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i każde przynosi ze sobą 
bagaż możliwości i zdolności. Wielu badaczy tematu uważa, że tyle samo jest  
różnych zdolności ile jest rodzajów aktywności człowieka, zatem warto rozwijać 

potencjał i możliwości każdego naszego wychowanka, zgodnie z jego 

predyspozycjami i zainteresowaniami. 

 Twórcza aktywność dziecka wynika z potrzeby wyrażania siebie, swoich myśli, 

uczuć i przeżyć. Jego wewnętrzny świat jest możliwy do ujawnienia poprzez 

różnorodne formy ekspresji teatralnej, ruchowej, muzycznej i plastycznej.   

Przedszkole stwarza dzieciom warunki, w których znajdują one odwagę do 

podejmowania wyzwań i wykorzystywania własnych możliwości oraz zdolności. 

 W swoich założeniach program ma stwarzać warunki do poznania samych 

siebie i swoich mocnych stron, wpływać korzystnie na ogólny rozwój dziecka, 

intensyfikować procesy poznawcze: spostrzeganie, wyobraźnię, myślenie, zdolność 

koncentracji uwagi, kształcić orientację, pamięć i pobudzać do aktywności, wyzwalać 

dyscyplinę wewnętrzną wyrażającą się gotowością do wykonywania określonych 

zadań. Proponujemy dzieciom różnorodne formy ekspresji artystycznej: teatralnej, 

plastycznej i ruchowej.  Program ma za zadanie kształtować pozytywny stosunek do 

zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę a jednocześnie przyczyniać się do 

radości i satysfakcji z własnych odkryć i dokonań. 

 Program zawiera cele, treści, metody i formy pracy, które są zgodne  
z podstawą programową wychowania przedszkolnego i w spójny sposób uzupełniają 
ją. 
 Głównym celem tego programu rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowań,  uzdolnień i umiejętności dzieci, kształtowanie twórczej postawy, 

tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości oraz 

promowanie ich na terenie przedszkola i w środowisku lokalny. 

  Z celów ogólnych wynikają następujące cele szczegółowe: 

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci (plastyczno - 

technicznych, teatralnych i sportowych), 

- poznawanie i doskonalenie technik plastycznych, 

- rozwijanie twórczej aktywności i kreatywności, 

- doznawanie radości tworzenia, 

- umożliwienie dzieciom obcowania ze sztuką, 

- kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,  twórczego działania oraz samodzielności, 

- kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, 

 wrażliwości estetycznej, pomysłowości, wyobraźni, 

- tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności sportowej dziecka, 



 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

- poznawanie różnych form aktywności ruchowej. 

 

Realizacja programu będzie przebiegała w trzech etapach: 

I etap -  rozpoznanie zainteresowań i  umiejętności w oparciu o obserwację dzieci, 

II etap -  zaplanowanie pracy z dziećmi w i  stworzenie odpowiednich warunków, 

III etap -  promowanie osiągnięć dzieci. 

Pierwszy etap zaplanowano na miesiąc wrzesień, dwa pozostałe realizowane będą 

na bieżąco począwszy od października. 

Treści programu są ujęte w trzech blokach tematycznych: teatralno - muzycznym, 

plastyczno - technicznym i sportowo - ruchowym. 

 

W trakcie realizacji programu wykorzystane zostaną następujące metody i formy 

pracy: 

 

Metody pracy: 

- swobodnej ekspresji, 

- zadań inspirowanych, 

- zabawy inscenizowane, 

- czynne (samodzielnych doświadczeń, poszukiwania, aktywność ruchowa, drama), 

- oglądowe (obserwacja, pokaz, wystawa), 

- słowne (rozmowa, dialog, rozwiązywanie zagadek, praca z tekstem). 

 

Formy pracy: 

- zbiorowa, 

- zespołowa, 

- indywidualna, 

- zajęcia dowolne, 

- zajęcia dydaktyczne, 

- wycieczki, 

- spotkania z artystami, 

- konkursy, 

- uroczystości,  

- wystawy, 

- zawody sportowe. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzona zostanie poprzez: 

- udział w konkursach, przeglądach - zdobyte wyróżnienia i nagrody, dyplomy 

uczestnictwa, 

- prezentowanie efektów pracy dzieci cały rok na tablicy grupowej,  

- gromadzenie prac plastycznych dziecka w teczce indywidualnej, 

- organizowanie imprez, wystaw, przedstawień dla społeczności przedszkolnej, 

rodziców, gości z zewnątrz, przygotowanie i prezentacja programów artystycznych 

będących efektem całorocznej pracy. 

      W zależności od predyspozycji dzieci, środków dydaktycznych a także 

możliwości czasowych program może być modyfikowany. 



 

 
BLOK TEATRALNO - MUZYCZNY 
Proponowane działania w ramach realizacji programu 
 

LP Działania 
Oczekiwane rezultaty 

Dziecko: 
Uwagi 

1. 

Zorganizowanie kącika 
teatralnego - systematyczne 
doposażanie go w kukiełki, 
pacynki, rekwizyty, elementy 
strojów scenicznych  
i dekoracji. 

Czuje się 
współorganizatorem, 
pomaga w czynnościach 
organizacyjnych. 
Wykonuje fragmenty 
scenografii oraz kukiełki 
przedstawiające postaci 
do wybranej inscenizacji. 

Zaangażowanie 
rodziców w doposażenie 
kącika teatralnego. 

2. 

Nabywanie umiejętności 
przekazywania informacji za 
pomocą ruchu, gestu, mimiki  
i pozy poprzez: 
zabawy w teatr, 
inscenizowanie literatury, 
improwizowanie krótkich 
scenek z wykorzystaniem 
kukiełek, pacynek, 
uczestnictwo w zajęciach 
pantomimy pod kierunkiem 
instruktora. 

Podejmuje z własnej 
inicjatywy zabawę  
w teatr, dobiera dla 
siebie odpowiednią rolę, 
uczy się sposobu 
kierowania lalką.  
Wykorzystuje przedmioty 
z otoczenia jako 
rekwizyty teatralne, 
samodzielnie tworzy 
tekst, tworzy scenę, 
widownie. 

 

3. 

Włączenie dzieci  
w przygotowanie 
przedstawienia 
Mikołajkowego we 
współpracy z rodzicami. 

Identyfikuje się  
z odtwarzaną  
w przedstawieniu rolą. 
Współdziała z zespołem 
w trakcie występu. 

 

4. 
Zwiedzanie Teatru Małego  
w Tychach, poznanie kulis. 

Poznaje miejsce pracy 
aktorów. 

 

5. 

Przygotowanie 
przedstawienia i występ 
dzieci w Teatrze Małym  
w ramach Impresji Zimowych 
Przedszkolaków. 

Zna poszczególne etapy 
opracowania inscenizacji 
teatralnej i uczestniczy  
w jej przygotowaniu, 
wybiera odpowiednią dla 
siebie rolę. Współdziała 
z rówieśnikami. 

 

6. 

Udział dzieci w konkursach 
muzycznych organizowanych 
na terenie miasta. 

Potrafi samodzielnie 
zaśpiewać wybraną 
piosenkę  
z zachowaniem linii 
melodycznej. 

 

7. 

Udział dzieci  
w  międzyprzedszkolnych 
konkursach recytatorskich. 

Potrafi samodzielnie 
przedstawiać wybrane 
utwory literackie za 
pomocą intonacji  
i modulacji głosu, mimiki  
i gry aktorskiej. 

 

8. Poznanie różnych form Rozpoznaje i nazywa Udział w spektaklach 



 

teatralnych (teatr żywego 
aktora, lalkowy, pantomima, 
teatr cieni) poprzez udział  
w spektaklach i widowiskach 
teatralnych organizowanych 
na terenie przedszkola i poza 
placówką - kształcenie 
umiejętności dokonywania 
oceny własnej oglądanych 
spektakli teatralnych,  
wyrażanie własnych przeżyć 
w działalności plastycznej. 

rodzaje formy sceniczne. 
Porównuje poszczególne 
widowiska teatralne 
i dostrzega różnice 
między nimi. Wypowiada 
się na temat oglądanych 
przedstawień, postaci, 
nastroju widowiska, 
uzasadnia swój wybór. 
 

zgodnie z Rocznym 
Planem Pracy 
Przedszkola. 
Udział w Przeglądzie 
Dorobku Artystycznego 
MDK. 

9. 

Włączenie dzieci  
w przygotowanie 
przedstawienia z okazji Dnia 
Dziecka we współpracy  
z rodzicami. 

Zna swoją rolę  
w spektaklu, identyfikuje 
się z odgrywaną rolą. 
Tańczy i śpiewa dla 
widowni. 

 

10. 

Spotkanie z twórcami sztuki 
teatralnej, poznanie ludzi 
pracujących w teatrze  
i wykonywanej przez nich 
pracy (choreograf, 
kostiumolog). 

Poznaje 
charakterystyczne cechy 
pracy poszczególnych 
ludzi tworzących 
widowisko teatralne. Zna 
czynności wykonywane 
przez poszczególnych 
pracowników teatru. 

 

11. 

Udział dzieci w próbie 
przedstawienia 
przygotowywanego  
w MDK nr 1 pod kierunkiem 
choreografa - obserwacja 
ruchu aktorów na scenie. 

Naśladuje zachowanie 
aktora na scenie: ruch 
całego ciała, gesty  
i mimika twarzy, sposób 
wypowiadania roli, 
posługiwania się 
rekwizytami. 

 

12. 

Prezentowanie swoich 
umiejętności przed szerszą 
publicznością - występy dla 
seniorów, rodziców, 
pensjonariuszy Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej 
"Wrzos", dla uczniów 
zaprzyjaźnionych szkół i dla 
społeczności przedszkolnej. 

Bez obaw występuje 
przed szerszą 
publicznością, potrafi 
panować nad swoimi 
emocjami. Zna swój 
tekst wg scenariusza, 
potrafi go właściwie 
przedstawić,  potrafi 
dostosować grę swojego 
ciała i mimikę twarzy do 
przedstawianej roli. Zna 
układy taneczne, 
Śpiewa piosenki 
indywidualnie i grupowo.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
BLOK PLASTYCZNO - TECHNICZNY 
Proponowane działania w ramach realizacji programu 
 

LP Działania 
Oczekiwane rezultaty 

Dziecko: 
Uwagi 

1. 

Wzbogacenie kącika 
plastycznego o materiały 
pozwalające na stosowanie 
ciekawych technik. 

Rozpoznaje i nazywa 
materiały plastyczne, 
techniczne  
i konstrukcyjne, wie jak 
je racjonalnie 
wykorzystać. 

 

2.  

Umożliwienie dzieciom 
działalności plastycznej  
z wykorzystaniem ciekawych 
technik (rysowanie węglem, 
wydrapywanka na plastelinie, 
nakrapiane obrazy, 
rysowanie nitką, tapowanie, 
malowanie na szkle, folii, 
malowanie widelcem, mozaiki 
i mandale z tworzywa 
naturalnego, origami, 
decoupage, batik na 
papierze, frottage, 
puentylizm, barwienie  
i nakrapianie tuszem, 
woskowe obrazki, collage, 
rzeźby z ciastoliny, 
stemplowanie, malowanie 
kamieni).  

Rozwija talent 
plastyczny i własną 
kreatywność poprzez 
wykonywanie prac  
o różnej tematyce  
i różnymi technikami, 
rozwija swoją wiedzę 
i umiejętności z zakresie  
edukacji plastycznej, 
maluje i rysuje na 
różnego rodzaju 
powierzchniach, potrafi 
wyrażać nastrój  
w dziełach plastycznych. 
 
 

 

3. 

Przygotowywanie prac na 
konkursy plastyczne 
organizowane na terenie 
miasta i kraju. 

Potrafi wyrazić  
w różnych formach 
plastycznych swoje 
przeżycia, obserwacje,  
nastroje, fantazje, 
marzenia, 
przedstawia swoje 
propozycje prac, dba  
o estetykę pracy. 

 

4. 

Przygotowanie kukiełek  
i pacynek do kącika 
teatralnego - zaangażowanie 
rodziców. 

Potrafi współdziałać  
z dorosłym wykonując 
kukiełkę lub pacynkę. 
Kształci i wzbogaca 
własną pomysłowość, 
wyobraźnię oraz 
inwencję twórczą,  

 

5. 

Obejrzenie wystawy 
fotograficznej "Tyskie ptaki" 
autorstwa Jakuba Spodymka 
i Dawida Ciemięgi. 

Dostrzega piękno natury 
i sztuki. Czerpie radość  
z obcowania ze sztuką. 

 

6. Udział w zajęciach w ramach Odkrywa własne  



 

projektu "Techniki znane  
i zapomniane" 
organizowanych przez Teatr 
Mały z udziałem 
zaproszonych artystów. 

możliwości i uzdolnienia 
artystyczne, 
odczuwa radość  
i satysfakcję  
z pozytywnych efektów 
własnych działań. 

7. 

Przygotowanie ozdób 
świątecznych na kiermasz 
bożonarodzeniowy. 

Rozwija 
poczucia własnej 
wartości i wiary w swoje 
możliwości. 

 

8. 

Wycieczka do Fabryki 
Bombek w Krakowie - 
malowanie i ozdabianie 
bombek choinkowych. 

Aktywnie uczestniczy  
w warsztatach, ozdabia 
bombkę według 
własnych pomysłów. 

 

9. 

"Maski karnawałowe" - 
warsztaty plastyczne  
z rodzicami. 

Rozwija kreatywność  
i ekspresje twórczą, 
opracowuje i dąży do 
pomyślnego ukończenia 
własnego projektu. 
 

 

10.  

Wizyta w galeriach Miriam  
i Obok - oglądanie aktualnych 
wystaw tematycznych. 

Ma możliwość  
obcowania 
ze sztuką, poznaje nowe 
ciekawe miejsce kultury 
na mapie naszego 
miasta. 

 

11. 

Spotkanie z artystą  
w pracowni witraży. 

Rozwijanie wrażliwości 
estetycznej poznanie 
nowych pojęć oraz 
nabywanie nowych 
doświadczeń. 

 

12. 

Przygotowanie wystawy prac 
plastycznych o tematyce 
wielkanocnej w bibliotece 
miejskiej w Tychach. 

Poznaje tradycje 
związane  
z obchodzonymi w ciągu 
roku świętami, czerpie 
radość z własnej 
twórczości. 

 

13.  
Zaproszenie artysty malarza 
do przedszkola - poznanie 
zawodu. 

Poznaje zawód malarza, 
grafika. 

 

14. 

Oglądanie albumów dzieł 
malarstwa i rzeźby znanych 
twórców światowych. 

Rozwija wrażliwość 
estetyczną, rozbudza 
zainteresowania sztuką. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
BLOK SPORTOWO - RUCHOWY 
Proponowane działania w ramach realizacji programu 
 

LP Działania 
Oczekiwane rezultaty 

Dziecko: 
Uwagi 

1. 

"Chcę zostać sportowcem" - 
zapoznanie dzieci  
z najpopularniejszymi 
dyscyplinami sportowymi. 

Poznaje różne 
dyscypliny sportowe, 
potrafi je nazwać, zna 
sprzęty sportowe 
charakterystyczne dla 
danej dyscypliny. 

 

2. 

Zapoznanie dzieci  
z sylwetkami znanych 
sportowców, 

Poznaje sylwetki 
wybitnych polskich 
sportowców oraz 
dyscypliny sportowe,  
w których się wyróżnili.  

 

3. 

Zaproszenie do przedszkola 
piłkarzy GKS Tychy  
w ramach spotkań  
z ciekawymi ludźmi. 

Ma możliwość 
uczestniczyć  
w spotkaniu z ciekawymi 
osobami. Poznaje zawód 
piłkarza, rozwija pasję 
do uprawiania sportu. 

 
 

4. 

Międzygrupowe rozgrywki 
sportowe na terenie ogrodu 
przedszkolnego. 

Uczestniczy w grach 
zespołowych, 
konkurencjach  
z elementami  
rywalizacji, zawodach 
sportowych dla dzieci. 
Nabywa odporność 
organizmu poprzez 
hartowanie ciała  
w trakcie zabaw 
ruchowych na świeżym 
powietrzu. 

 

5. 

Udział  
w międzyprzedszkolnych 
zawodach sportowych. 

Wzmacniania wiarę we 
własne możliwości 
podczas wykonywania 
zadań ruchowych.  
Poznaje zasady zabawy 
w duchu fair play. 

 

6. 

Udział w Ogólnopolskim 
Maratonie "Sprintem po 
zdrowie". 

Poznaje najważniejsze 
zagadnienia z zakresu 
promocji zdrowia. 

Przestrzega zasad  
bezpieczeństwa, 
prawidłowo reaguje na 
różne sygnały. 

 

7. 
"Spartakiada 
Przedszkolaków"- udział  
w imprezach organizowanych 

Uczestniczy w zawodach  
doświadczają różnych  
form ruchu jak bieg, 

 



 

na terenie miasta. skok, ćwiczenia siłowe, 
tory przeszkód, sztafeta. 
Stosuje zasady zabawy 
w duchu fair play  
i zasady 
bezpieczeństwa.  

8. 

"Sport na wesoło" - rozgrywki 
sportowe z udziałem 
rodziców i dzieci. 

Współdziała z rodzicem 
podczas ćwiczeń  
i zabaw ruchowych  
Czerpie radość ze 
wspólnego spędzania 
czasu. 

Włączenie rodziców  
w organizowanie 
aktywnego wypoczynku. 

9. 

Wizyta na stadionie 
sportowym i udział  
w treningu. 

Wie jak wygląda stadion 
i jego pomieszczenia.  
Poprzez pokaz  
i samodzielne 
doświadczenia pod 
kierunkiem  
instruktorów poznaje 
elementarne zasady gry 
w piłkę nożną. 

 

10.  

"Maskotki olimpijskie" - 
przybliżenie dzieciom idei 
olimpiady sportowej, 
poznanie maskotek  
z olimpiad, projektowanie 
własnej maskotki. 

Poznaje ideę olimpiady 
sportowej. Wie, że każda 
olimpiada ma swoją 
maskotkę. Projektuje 
własną maskotkę. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEKS NR 1 

PROPONOWANE TECHNIKI PLASTYCZNE UJĘTE W BLOKU PLASTYCZNO - 

TECHNICZNYM 

Rysowanie węglem 
Do rysowania węglem najlepsze są papiery o powierzchniach nieco szorstkich 
(pakowe, szare lub białe, można też rysować na gazecie. Przy rysowaniu można 
uzyskać kreski o różnych walorach od jasnej do czarnej. Na początku pracy trzeba 
rysować lekko. Niepotrzebne linie dadzą się łatwo usunąć np. kawałkiem flaneli. Nie 
pokrywamy całej powierzchni papieru węglem. Czyste plamy są ważnym elementem 
w kompozycji, dają kontrast. Utrwalamy lakierem do włosów, mlekiem  
lub fiksatywą sporządzoną z ubitego kurzego białka rozcieńczonego wodą.  
 
Wydrapywanka na plastelinie 
Na kartkę z bloku technicznego nakładamy kawałki plasteliny (najlepiej w jednym  
kolorze, raczej ciemnym) i rozprowadzamy je palcami w różnych kierunkach – aż do  
uzyskania jednolitej powierzchni. Po zapełnieniu całej kartki wydrapujemy  
w plastelinie za pomocą wykałaczek lub przyciętych patyczków dowolne wzory. 
Całość można utrwalić lakierem bezbarwny. 
 
Nakrapiane obrazy 
Z papieru wycinamy różne kształty, układamy szablony na papierze, następnie  
rozprowadzamy kolorową, rozcieńczoną farbę za pomocą szczoteczki do zębów  
i grzebienia, pocierając zamoczoną w farbie szczoteczkę o grzebień. 
 
Rysowanie nitką 
Przygotowujemy nitki różnej grubości oraz farby w kilku kolorach. Wybraną  
nitkę zanurzamy w farbie, unosimy ją nad kartką i energicznie puszczamy. Nitka 
przybiera dowolny kształt. Nakrywamy ją drugą czystą kartką. Pracę przyciskamy 
ciężkim przedmiotem i powoli wyciągamy nitkę. Następnie rozdzielamy kartki. 
Działania można powtórzyć kilka razy, zanurzając nitki o różnej grubości w farbach  
o dowolnych kolorach. 
 
Malowanie gąbką 
Gotowy szablon nakładamy na kartkę papieru. Kawałkiem gąbki namaczanej w farbie 
lekko uderzamy w papier widoczny w okienkach szablonu. Można użyć jednego 
koloru lub kilku. Trzeba tylko przygotować kilka kawałków gąbki dla każdego koloru 
osobno.  
 
Malowanie na szkle, folii. 
Do malowania na szkle potrzebne są specjalne farby do szkła, z dziećmi  
najbezpieczniej będzie malować na buteleczkach, słoiczkach. Do malowania na  
folii wykorzystujemy np. farby plakatowe. 
 
Malowanie widelcem 
Wykorzystujemy do tej techniki farby plakatowe w tubach. Wyciskamy farbę do  
miseczki, dodając odrobinę wody. Zanurzamy widelec i malujemy nim różne wzory 
na kartce bloku technicznego. 



 

 
Mozaika z tworzywa naturalnego 
Gromadzimy drobne makarony, ziarna, nasiona itp. o różnych kształtach i kolorach. 
Na przygotowanym kartonie (białym lub kolorowym) układamy dowolną kompozycję  
i przyklejamy mocnym klejem. Materiał układamy gęsto i dociskamy dłonią do 
podłoża. Kompozycję możemy również mocować na podłożu z plasteliny i uzyskać 
dodatkowo kolorowe tło. Fragmenty pracy można pomalować plakatówką lub 
akwarelą. 
 
Technika stemplowania 
Technika polega na odbijaniu stempli o różnych wzorach na papierze lub innym 
materiale. Technika ta daje możliwość wykonania szlaczków prostych, poprzez 
stosowanie jednego wzoru lub szlaczków złożonych z kilku występujących rytmicznie 
wzorów. Metodę stemplowania można wykorzystać także podczas tworzenia 
złożonych kompozycji mozaikowych. Do stemplowania można wykorzystać różne 
nietypowe przedmioty: gumki recepturki, gumki frotki, korki, balony nadmuchane 
niewielką ilością powietrza lub wypełnione różnymi materiałami (mąką, solą, mąką 
ziemniaczaną itp.), zgniecioną gazetę lub gałganki, obręcze po taśmach klejących, 
nakrętki, wieczka ciekawie wytłaczane lub samodzielnie wykonać stemple  
np. z warzyw, plasteliny. 
 
Mandala  
Mandala to obraz, diagram tworzony w kształcie koła. Do pracy twórczej  
wykorzystuje się, oprócz pisaków i kredek, także plastelinę, ryż, wycinki gazet, 
kolorowy papier i farby, materiał przyrodniczy itp. Należy jednak pamiętać, że praca 
nad mandalą powinna odbywać się przymuzyce spokojnej lub powiązanejz tematyką 
rysunku.  
 
Decoupage 
Ozdabianie przedmiotów techniką serwetkową, oryginalna dekoracja, która wygląda 
jak malowana ręcznie. Powierzchnię przedmiotu należy pomalować farbą akrylową, 
wyciąć z serwetki wybrany motyw i usunąć spodnie warstwy serwetki.  
Miejsca, w których planujemy przykleić wycięty motyw smarujemy białkiem z kurzego 
jaja, przyklejamy a następnie delikatnie wygładzamy palcami, tak, by dokładanie 
przylgnął do podłoża. Po  wyschnięciu dla zabezpieczenia powierzchnię malujemy 
lakierem (błyszczącym lub matowym) zależnie od pożądanego efektu. 
 
Origami  
Z białych lub kolorowych kartek papieru wycinamy kółka różnej wielkości. Koła 
tworzą “bazę kół” z których zostaną wykonane prace. Kolejne etapy wykonania 
pracy: 
•wybranie kółek o odpowiedniej wielkości, 
•składanie kółek – w pierwszym etapie składamy koła na połowę (koła można 
składać w dowolny sposób – pojedynczo lub wielokrotnie, ilość złożonych kół w danej 
pracy jest dowolna), 
•ułożenie kompozycji, 
•przyklejanie kolejnych elementów kompozycji na kartkę, 
• drobne elementy można dorysować mazakami, kredkami lub wyciąć z papieru 
kolorowego. 
 
 
 



 

Batik na papierze 
Na kartce z bloku technicznego (białej lub kolorowej) wykonujemy rysunek klejem  
(możemy wykorzystać klej w sztyfcie, klej płynny, rozcieńczony klej biurowy lub 
wikol). Malujemy pędzlem zamoczonym w kleju lub bezpośrednio ze sztyftu. Linie  
naszego rysunku powinny być dokładnie pokryte klejem i dość szerokie. Rysunek  
pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia (prawie natychmiast wysycha klej  
w sztyfcie). Następnie całą kartkę pokrywamy wodoodpornym tuszem kreślarskim  
i ponownie czekamy, aż praca wyschnie. Na kolejnym etapie pracy przenosimy się 
do łazienki. Obrazek kładziemy na kawałku tektury lub deseczce i klej z warstwą 
tuszu spłukujemy pod kranem. Możemy zmywać palcami, pędzelkiem, a nawet 
pomóc sobie szczoteczką do rąk. Uważajmy jednak, aby przede wszystkim zmywać 
linie rysunku, a nie tło. Stosujemy kartki z bloku technicznego, gdyż zwykły papier 
szybko namaka i często się przedziera. 
 
 
Frottage 
Frottage to technika polegająca na odbijaniu przedmiotów o wyraźnej fakturze na  
powierzchni papieru. Wykorzystujemy przedmioty naturalne (kamienie, korę drzew, 
liście, pióra) oraz przedmioty codziennego użytku (monety ,sitka, tarki do jarzyn, 
haftowane tkaniny, puzzle, tapety, papier ścierny o różnej grubości, szyby  
w drzwiach o wypukłych wzorach, firanki, serwetki, grube tkaniny obiciowe itp.) 
Wybrane przedmioty nakrywamy kartką papieru i pocieramy ją grafitem lub kredką 
woskową. 
  
Malowanie patyczkami kosmetycznymi 
Na przygotowanym na kartce szkicu za pomocą patyczka do uszu stemplujemy – 
“kuleczkujemy” obraz. Na kolorowej kartce dobrze wygląda obraz wykonany białą 
farbą, zaś na białej kartce można używać wszystkich barw. Można “malować” 
również na kartce, którą wcześniej samemu się zamalowało na wybrany kolor. 
 
Barwienie tuszem 
Na mokry papier (może być brystol) kolorowe krople tuszu kreślarskiego (z pędzla, 
kroplomierza lub bezpośrednio z buteleczki). Tusz zacznie się zlewać, tworząc 
kolorowe, nieregularne plamy. Jeżeli całość delikatnie posypiemy w paru miejscach 
solą kuchenną, uzyskamy dodatkowy efekt. 
 
Woskowe obrazki 
Strugamy kredki świecowe (uważajmy, aby nie pomieszać kolorów). Na kartce 
papieru układamy z ostrużyn dowolną kompozycję (dość cienką warstwę). Na tak 
przygotowany podkład nakładamy arkusik kalki technicznej lub folii aluminiowej (przy 
kalce technicznej możemy lepiej kontrolować efekty) i całość lekko przeprasowujemy 
żelazkiem. Pod wpływem ciepła kredki rozpuszczą się i utworzą kolorowe plamy, co 
da nam efektowną pracę. Kartkę pokrytą woskowymi plamami dzieci mogą oglądać 
pod światło i wypowiadać się na temat własnych spostrzeżeń.  
UWAGA!!! - wszystkie czynności z wykorzystaniem żelazka wykonuje nauczyciel.  
 
Nakrapianie tusze 
Z papieru wycinamy różne kształty, układamy szablony na papierze kredowym,  
następnie rozprowadzamy kolorowy tusz za pomocą pocierania o grzebień 
zamoczoną w tuszu szczoteczką do zębów. 
 
 



 

Collage 
Collage jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych materiałów  
i tworzyw naklejanych na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu można 
dorysować lub domalować farbami.  
 
Rzeźby z ciastoliny 
W misce mieszamy ze sobą wodę, sól, olej i tyle farby bądź barwnika, by uzyskać  
pożądany kolor ciasta. Można również pozostawić je białe. Stopniowo dodajemy do  
mieszaniny mączki kukurydzianej i mąki, aż ciasto osiągnie konsystencję ciasta  
chlebowego. Wykładamy je na stolnicę lub deskę do krojenia i wyrabiamy.  
Ciastoliny używamy do tworzenia modeli, rzeźbo dowolnej tematyce łącząc ją  
z innymi materiałami plastycznymi lub przyrodniczymi. 
 
Malowanie kamieni 
Do wykonania tej techniki potrzebne są, umyte uprzednio, kamienie. Mogą być 
niemal dowolnej wielkości, jednak takie, by łatwo było je dziecku trzymać w rączkach.  
Najistotniejszą cechą, która decyduje o powodzeniu tej metody, jest właściwa 
zwilżalność ich powierzchni. Kamienie o powierzchni zbyt gładkiej, nie dają się 
malować, farba łatwo się ściera i odpada. Zadaniem dzieci jest wymalowanie kamieni  
wg własnego pomysłu lub na temat podany przez nauczyciela  (mogą to być różne 
owady, przedmioty, kwiatki itp.). Gotowe  „klejnoty” powlekamy zwykle lakierem 
bezbarwnym. 
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