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Ma∏gorzata Pielak 

Wymarzona zima
Pod wp∏ywem bajek, baÊni i wierszy dzieci tworzà ró˝ne
prace plastyczne. Komponujà, prze˝ywajà radoÊç
tworzenia, która pobudza je do zabawy.

Dziecko przez swojà twórczoÊç – wier-
sze, inscenizacje – opowiada o sobie,

o tym, co czuje, ods∏ania cechy swojej osobo-
woÊci. Poznajàc Êwiat dziecka wyra˝any w je-
go twórczoÊci lepiej je rozumiemy. Mogà
nam w tym pomóc utwory literackie. 

Prze˝ycia zwiàzane z utworem literackim
dzieci wyra˝ajà w rysunku, w ruchu, w taƒcu,
Êpiewie. Po∏àczeniem ró˝nych form twórczej
ekspresji – literackiej, dramatycznej, muzycz-
nej i plastycznej – jest przygotowanie przed-
stawienia. Dzieci sà wówczas aktorami, re˝y-
serami, dekoratorami, choreografami. 

Najcz´Êciej jednak pod wp∏ywem bajek,
wierszy, baÊni powstajà ró˝ne prace plastycz-
ne. Dzieci ch´tnie rysujà Syrenk´, Mumin-
ków, Kubusia Puchatka, Ânie˝k´. Prace te ce-
chujà ˝ywe barwy, zaskakuje zestawienie
form. Dziecko komponuje, prze˝ywa radoÊç
tworzenia, która pobudza je do dalszej zaba-
wy barwami i formami. 

Wiersz Jana Brzechwy pt. Na straganie by∏
zach´tà do tworzenia warzywnych ludzików
oraz zabawy na balu warzyw. Zgromadzone
warzywa, ich bogate kszta∏ty i barwy pobudzi-
∏y wyobraêni´ dzieci i wp∏yn´∏y na ich aktyw-
noÊç twórczà. 

Ka˝de dziecko chcia∏o mieç obrazek
z wróbelkiem Elemelkiem, który mo˝na za-
wiesiç w pokoju na Êcianie lub w oknie.
Najpierw trzeba by∏o zrobiç ramk´ z
patyczków zwiàzanych rafià. Za pomocà pla-
steliny dzieci mocowa∏y suche ga∏àzki, two-
rzàc w∏asnà kompozycj´ z materia∏u przyrod-
niczego. Na koƒcu pozosta∏ tylko wybór
kolorowych elementów do sklejenia wróbelka
i wybranie dogodnego miejsca na ga∏àzce. Ra-
doÊç z pracy by∏a ogromna, a efekty mogli po-
dziwiaç rodzice na wystawce w szatni. Dzieci

Kolorowe i smaczne warzywne ludziki
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5-letnie, z którymi pracuj´, sà pomys∏owe,
tworzà wspania∏e prace plastyczne, wykazujà
inwencj´ twórczà. 

Prze˝ycia zwiàzane z utworem Ludwika
Jerzego Kerna pt. Ânieg dzieci mog∏y wyraziç
p´dzlem lub s∏owem. Samo tworzenie koloru
be˝owego i liliowego by∏o ciekawym i odkryw-
czym doÊwiadczeniem. Wiele emocji wzbudzi-
∏o malowanie farbà zmieszanà z màkà oraz
tworzenie szronu przy u˝yciu widelca. 

Oszronione drzewo
� Cele:
– budzenie zainteresowaƒ bogactwem i pi´k-
nem zimowej przyrody, zach´canie do przeby-
wania na Êwie˝ym powietrzu, 
– poszerzanie doÊwiadczeƒ plastycznych. 

� Ârodki dydaktyczne: nagranie piosenki 
pt. Tupu, tup po Êniegu, muz. T. Pabisiak, 
s∏. A. Galica, tekst wiersza Jerzego Ficowskie-
go pt. Szron. 

� Materia∏y: kartka z kolorowego bloku A4
w kolorze niebieskim, klej w sztyfcie, kartki
papieru w kolorze bràzowym, p´dzle, bia∏a
farba plakatowa (w tubie) wymieszana z màkà
i wodà w proporcjach: pó∏ ∏y˝ki farby, dwie
∏y˝ki wody i dwie ∏y˝ki màki, plastykowe 
widelce. 

� Przebieg zaj´ç:
S∏uchanie piosenki pt. Tupu, tup po Êniegu –
analiza tekstu. 
Obserwacja zimowego krajobrazu za oknem. 
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obser-
wacji oraz wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ. 
– Jak wyglàda Êwiat? 
– Co widzimy na drzewach, krzewach, suchych
roÊlinach? 
– Jak powstaje szron? 
S∏uchanie wiersza Jerzego Ficowskiego pt.
Szron
– analiza wiersza. 

Wystawa dla rodziców. Kompozycja z wróbelkiem Elemelkiem w wykonaniu starszaków
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Jak pi´knie si´ zrobi∏o dziÊ! 
Park pe∏en bia∏ych jest koronek: 
ka˝da ga∏àzka, zesch∏y liÊç 
sà przystrojone bia∏ym szronem. 
– Skàd wzià∏ si´ szron taki? 
Czy wiesz? 
– Nie... 
– To rzecz zwyczajna jest i prosta: 
bielutkà niby mleko mg∏´ 
zaskoczy∏ mróz. 
I tak szron powsta∏. 
Tak zanim noc si´ sta∏a dniem, 
mróz mg∏´ przemieni∏ w szron po troszku... 
No, teraz wiesz ju˝ wszystko. 
– Wiem! 
Ten pi´kny szron 
to jest 
mg∏a w proszku. 

Prace plastyczne 
Wydzieranie i malowanie przy stolikach: zapo-
znanie dzieci z materia∏ami i przyborami; 

wydzieranie z bràzowego papieru pnia i kona-
rów drzewa; przyklejenie elementów na kart-
k´, naniesienie p´dzlem bia∏ych plam ró˝nej
wielkoÊci i kszta∏tu na ga∏´zie drzewa; rozpro-
wadzenie wilgotnej farby za pomocà widelca
(rozmazujàc plamki tak, aby utworzy∏y si´ ga-
∏àzki); rozprowadzenie pozosta∏ej farby na do-
le obrazka tak, aby nie zamazaç pnia drzewa. 
Zorganizowanie wystawki wykonanych prac –
wypowiedzi dzieci na ich temat. 

Moja wymarzona zima
� Cele:
– przypomnienie i utrwalenie wiadomoÊci
zwiàzanych z zimà, 
– stworzenie warunków do wyra˝ania do-
Êwiadczeƒ w ró˝nych formach ekspresji. 

� Ârodki dydaktyczne: kaseta z piosenkà 
Hej, bia∏y walczyk (s∏. M. Kownacka, muz. 
F. Leszczyƒska), tekst wiersza L. J. Kerna 
pt. Ânieg, strój dla pani Zimy. 

Zamek w Lublinie. Fot. PAP/Miros∏aw Trembecki (#)
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� Materia∏y: bia∏e kartony A5, p´dzle, farby
w tubach, miseczki do mieszania farb, pojem-
niki na wod´. 

� Przebieg zaj´ç:
Zagadka 
Nosi ko˝uch ze szronu 
sopelkami zdobiony, 
biega co dzieƒ na sanki 
ze Êniegowym ba∏wankiem? 
Krótka rozmowa na temat zimy.
Po czym poznajemy, ˝e jest zima? 
Jak wyglàda Êwiat? 
Co najcz´Êciej robimy zimà? 
Zaproszenie pani Zimy.
Zabawa z panià Zimà przy piosence Hej, bia-
∏y walczyk. 
S∏uchanie wiersza L. J. Kerna pt. Ânieg. 

Ânieg
Czy wam nie przysz∏o nigdy do g∏owy, 
˚e Ênieg powinien byç kolorowy? 
Albo zielony, 

Albo czerwony, 
Liliowy 
Albo be˝. 
Ânieg ten lepi∏oby si´ wspaniale, 
A ba∏wan bia∏y nie by∏by, ale 
Albo zielony, 
Albo czerwony, 
Liliowy 
Albo be˝. 
Ânie˝ki tak samo w zimowej porze 
By∏yby wtedy w jakimÊ kolorze. 
Albo zielone, 
Albo czerwone, 
Liliowe 
Albo be˝. 
Bardzo kolory by si´ przyda∏y, 
A tu tymczasem wcià˝ pada bia∏y, 
Bia∏y, bielutki, 
Mi´kki, mi´ciutki, 
Âwie˝y, Êwie˝utki 
Ânieg.

D∏u˝sze wypowiedzi dzieci – Opowiedz o zi-
mie, o której marzysz. 
PrzenieÊ swoje marzenia na karton za pomo-
cà farby i p´dzla – malowanie przy stolikach. 
Prezentacja i omówienie gotowych prac. 
Zabawa z kolorowymi balonami przy muzyce
Antonia Vivaldiego Zima. 
Po˝egnanie z panià Zimà – zabawa w parach
do piosenki Sanna (s∏. B. Kossuth, muz. 
A. Markiewicz). 

Dziecko poprzez swojà twórczoÊç, wiersze, in-
scenizacje – opowiada o sobie, o tym, co czu-
je, ods∏ania cechy swojej osobowoÊci. Pozna-
jàc Êwiat dziecka wyra˝any w jego twórczoÊci,
lepiej je rozumiemy. Mogà nam w tym pomóc
utwory literackie. �
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