
 Będziemy                                       
 potrzebować:
- papier kolorowy, też sztywniejszy
- czarny flamaster albo cienkopis

- farby - plakatowe, akrylowe albo tempery

- nożyczki i klej
- różne materiały do chlapania
i odbijania: przykłady na
następnych stronach



przydadzą nam się foliowe torebki, folia bąbelkowa, stare
szczoteczki do zębów, grzebienie - można je zastąpić takimi
wyciętymi z cienkiej tekturki, różnego rodzaju pędzle, pojemniki
do mieszania farb - mogą być pojemniki po serkach i jogurtach

pamiętajcie o zabezpieczeniu miejsca pracy - dookoła będzie się
brudzić :)



te papiery zostały stworzone metodą chlapania - farba skapywała z
pędzla, albo była z niego energicznie strząsana, najdrobniejsze kropki
powstały przy pomocy umoczonej w farbie szczoteczki do zębów -
trzeba energicznie pocierać palcem po włosiu 

na początek trzeba będzie zrobić kilka prób, aby sprawdzić czy mamy
dostatecznie rzadką farbę



na tych papierach w jeszcze mokrej warstwie farby zostały
wydrapane różne wzorki przy pomocy trzonka pędzla lub
grzebienia z tekturki



tutaj na papierze kolorowym zostały odbite pomalowana farbą
foliowa torebka i kawałek foli bąbelkowej



na papierze po lewej, pojedynczymi uderzeniami pędzla zostały
zrobione cętki, papier po prawej stronie pomalowano przy użyciu
szczoteczki do zębów



gotowe wzorzyste papiery po wyschnięciu warto włożyć na parę godzin
(np. na noc) pod coś ciężkiego żeby się rozprostowały

najlepiej od razu przygotować większą ilość arkuszy, wtedy papieru nie
zabraknie, może nawet starczy na kilka prac, a brudzić będziemy tylko
raz

czas przejść do wykonania obrazka - temat jest dowolny - tu mamy
jezioro i jego mieszkańców (do instrukcji załączone są szablony)

1. Bierzemy arkusz papieru (tutaj
A3, może być też mniejszy lub
większy) - najlepiej sztywniejszy:
może być niebieski, lub biały -
wtedy u góry kartki naklejamy
niebieski papier - to będzie niebo

papier na niebo też może być
wzorzysty



2. robimy jezioro - naklejamy
 na siebie fale wycięte z kilku 
 rodzajów wzorzystego 
 papieru 
3. wycinamy chmury - bardzo
 dobrze wyglądają te z 
 białego papieru, na którym 
 była odbita foliowa torebka
4. przyklejamy większe
 rośliny, kwiaty



5. wycinamy i doklejamy wszystkie żaby, owady i co nam tylko 
 przyjdzie do głowy :)

drobne elementy wycinamy z kolorowego papieru dorysowujemy
flamastrem lub kredką


