
Witajcie Kochani,

Jeśli chcecie się zrelaksować i odpocząć od codziennych obowiązków szkolnych, to zachęcam Was do
stworzenia małego dzieła w nietuzinkowej technice. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Miniaturowa wydzieranka

Do wykonania tej pracy potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

- kartki z białego bloku technicznego,
- kredki ołówkowe,
- kolorowe papierki,
- gwóźdź średniej wielkości (główne narzędzie do wykonania pracy),
- klej do papieru np. biurowy,
- ołówek,
- linijka,
- nożyczki,
- 3 łyżki kaszy manny

Sposób wykonania:

Krok 1.
Na kartce wykonujemy rysunek kolorowymi kredkami (temat dowolny).
Po jego ukończeniu dobieramy odpowiednio kolorowe karteczki (zgodne z kolorystyką na wcześniej
wykonanej przez nas pracy), które posłużą nam do wykonania wydzieranki. Jeśli nie posiadamy
odpowiednich kolorowych papierków, to przygotowujemy je sami kolorując biały papier kredkami
(tymi samymi, którymi wykonaliśmy rysunek).

Krok 2.
Z kartki bloku technicznego wycinamy kwadrat o wymiarach max. 21 cm x 21cm. Po delikatnym
narysowaniu ołówkiem przekątnych kwadratu koncentrycznie na środku rysujemy kwadrat o
wymiarach max. 8cm x 8cm.



Krok 3.
W okienku mniejszego kwadratu szkicujemy delikatnie kontury powielając w odpowiedniej skali
rysunek wykonany kredkami.

Krok 4.
A teraz przystępujemy do wydzieranki.
W tym celu smarujemy wybraną, kolorową karteczkę cienką warstwą kleju (od spodu). Przykładamy
rąbek papierka do powierzchni naszego rysunku i w odpowiednich miejscach odrywamy drobne
kawałeczki, przytrzymując mocno gwoździem. Oderwane kawałeczki papieru przykleją się do
powierzchni kartki. Przyklejając kolorowe papierki punkcik po punkciku, stopniowo wyłaniać się
będzie miniaturowa wydzieranka. Wypełniony dokładnie kolorowymi drobinkami obrazek możecie
poprawiać (jeśli jeszcze nie jesteście zadowoleni z efektów) dodając kolejne warstwy wydzieranki.



Krok 5.
Po ukończeniu wydzieranki, białe pole otaczające nasz obrazek możemy obsypać kaszką manną.
W tym celu całą białą powierzchnię kartki smarujemy równomiernie klejem ( jeśli nasz klej jest zbyt
gęsty, to należy rozcieńczyć go niewielką ilością wody).

Życzę udanej zabawy i niepowtarzalnych efektów oraz dużo cierpliwości!

Jeśli będziecie zadowoleni ze swojej pracy możecie pochwalić się nią przesyłając zdjęcie gotowej pracy
na mój adres: e.lewandowska@pmdk.bedzin.pl


