
Drodzy Kreatorzy! 

Nowe inspiracje – ciekawy sposób na spędzenie czasu oraz na stworzenia pięknego obrazka. Można 

go wykonać samodzielnie lub w grupie - zaproście do zabawy Rodziców, Siostry i Braci a może i 

Dziadkowie się przyłączą? Prezentowana technika pozwoli Wam naprawdę wyszaleć się plastycznie! 

       

Czego będziemy potrzebować? 

• Papieru lub kartonu, może być to większy format (będzie więcej zabawy); lepiej żeby był 

grubszy, np. z bloku technicznego lub z grubszego kartonu lub brystolu, 

• (do wyboru) pasteli olejnych; pasteli suchych; kredek świecowych; farb wszelkiego typu, 

pisaków; kredek – wszystko czym da się rysować lub malować, 

• taśmy klejącej – najlepiej tzw. papierowej lub malarskiej, ale inne też mogą się nadać, 

• nożyczek – ale nie jest to konieczne. 

Pamiętajcie aby zabezpieczyć swoje miejsce pracy. Najlepiej użyć do tego gazet lub np. ręczników 

papierowych. Do pracy ubierzmy fartuch lub starą odzież, której nie będzie szkoda pobrudzić. 

Dodatkowo, w przypadku pracy z farbami olejnymi i terpentyną, można zabezpieczyć swoje 

dłonie rękawiczkami. Należy szczególnie uważać aby nie zatrzeć oczu farbą lub rozpuszczalnikiem. 

Pamiętaj, że farby olejne i pastele olejne zmywamy terpentyną. 

Na czym polega ta technika? Będziemy „rysować” za pomocą TAŚMY. Pomyślcie o tym co 

chcielibyście przedstawić, najlepiej niech to będzie coś nieskomplikowanego, bo zamiast rysować, 

będziemy to wyklejać, a dopiero potem kolorować. Może to być coś całkiem prostego – np. jakiś 

podział geometryczny - kratka lub trójkąty. Moim dzisiejszym tematem będzie DRZEWO, ale może Wy 

macie jakiś inny pomysł?        

Teraz pokażę Wam krok po kroku jak stworzyć taki obrazek       

 

Przygotujmy potrzebne narzędzia. 

 



Miejsce pracy. Taśmą przyklejamy kartkę do podłoża, aby się nie przemieszczała w trakcie pracy. 

 

Zauważcie, że stosując taśmę malarską (papierową) nie musimy używać nożyczek, taśmę da się 

przerywać/targać w palcach. 

 



Przechodzimy do rysowania za pomocą taśmy. Wybrałam motyw drzewa, rozpoczynam od pnia.

 

Następnie wyklejam gałęzie. 

 

 



Pamiętajcie, że jeśli nie podoba Wam się rwanie taśmy, lub uznacie że nie pasuje to do Waszego 

rysunku, możecie użyć nożyczek.

 

 



Gotowe!

 

Po skończeniu wyklejania, czas na rysowanie lub malowanie jeśli wybraliście farby. 

Nie przejmujemy się taśmą       możemy ekspresyjnie zamalowywać całość - papier oraz taśmę       

 



 

Postarajmy się zamalować całą powierzchnię papieru. 

 

 



W przypadku pasteli, pozostawiają one dużo okruchów, zgarnijmy je za pomocą szmatki lub ręcznika 

papierowego.

 

Teraz czas na odklejanie. 

 

 



Gotowe! Rysunek jest teraz widoczny      

 

Po odklejeniu taśmy która przytrzymywała papier do podłoża ukaże się ramka. 

 

 



CIEKAWOSTKA dla tych, którzy posłużyli się pastelami olejnymi. 

Terpentyna rozpuszcza pastele. Rysunek, pod jej wpływem, stanie się obrazem malarskim.

 

Do jej nanoszenia użyjemy szmatki lub ręczników papierowych. Nasączamy je niewielką ilością 

terpentyny i możemy delikatnie „rozmyć” pastele. 

 



Możemy również w ten sposób zamalować białe części obrazu, kolor będzie mniej intensywny.

 

 



Zobaczcie jakie piękne ślady malarskie!      

 

Na koniec odklejamy taśmę. 

 



Obraz gotowy!      

 

Mam nadzieję, że podoba się Wam taki sposób tworzenia obrazu! To niezła zabawa! 

Czekam niecierpliwie na Wasze prace!       Pozdrawiam! 

Kaja Kwadrans 


