
 

 

 

 „ TULIPANY ”  - przykład obrazu malowanego palcami. 

 

 

 



MALOWANIE NA KLEJU TECHNIKA PLASTYCZNA 

 

Najpierw zabawa 

 

Przygotujcie niewielkie kawałki twardego papieru - wystarczy dwa razy złożyć na pół kartkę formatu A3 i przeciąć po liniach zagięcia. Pomalujcie je klejem i 

pozostawcie do wyschnięcia. Upuszczajcie krople rozwodnionej farby i obserwujcie co się dzieje. Rozmazujcie farbę palcami. Możecie wybierać poszczególne palce 

do tego zadania i używać obydwu dłoni równocześnie. Wysuszcie pracę.  

Przygotuj: 

 twarda kartka papieru A3  

 klej w płynie np. WIKOL 

 kawałek tekturki do rozprowadzenia kleju  

 farby kryjące np. plakatowe, akrylowe, tempery - wybrane kolory 

 talerzyki kartonowe na farby 

 

JAK MALOWAĆ NA KLEJU - TULIPANY 

 

Technika plastyczna malowanie na suchym kleju 

 

1. Pokryj kartkę płynnym klejem - rozsmaruj go tekturką na całej powierzchni i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. 

2. Przygotuj farby - wybierz kolory i rozrób je lekko z wodą. 

3. Maluj palcami maczanymi w farbie na podkładzie aż do momentu "wymywania" kleju. 

4. Wysusz i podziwiaj. 

 

 

 



 

Dobre rady 

 

*Najlepiej przygotować podkład poprzedniego dnia i pozostawić na noc do wyschnięcia. 

 

*Możecie malować palcami lub pędzelkiem. 

*Użyjcie popularnego kleju w płynie, np. WIKOLU. 

*Efekt końcowy zależy od rodzaju kleju, rodzaju i gęstości farby, stopnia wymycia kleju. 

 

PRZEPISY NA FARBY WŁASNEJ PRODUKCJI 

Farby do malowania palcami – przepis I 

Przepis na 1 kolor 

 100 ml wody; 

 4 łyżki mąki; 

 barwnik spożywczy (ew. sok z borówek, szpinaku, wiśni, buraków czerwonych, chlorofil, kakao). 

Barwnik rozpuszczamy w wodzie, dodajemy mąkę, mieszamy na gładką masę. Gotowe! Farbki można przechowywać do 2 tygodni w lodówce w szczelnie zamkniętych 

słoiczkach. 

 

Farby do malowania palcami – przepis 2 
 



 1 filiżanka skrobi kukurydzianej; 

 2 filiżanki gorącej wody; 

 1 filiżanka zimnej wody; 

 barwniki spożywcze; 

 1 torebka żelatyny. 

Skrobię mieszamy z 3 częściami zimnej wody, aż powstanie gładka pasta. W pozostałej zimnej wodzie rozpuszczamy żelatynę. Mieszając, powoli wlewamy do pasty ze skrobi 

gorącą wodę. Gotujemy przez chwilę na najmniejszym ogniu, nadal mieszając. Po zdjęciu z palnika dodajemy żelatynę, studzimy i barwimy. Przechowujemy w lodówce 

szczelnie zamknięte około tygodnia. 

 

 

 

MIŁEJ ZABAWY I KREATYWNYCH POMYSŁÓW! 


