
Pogodne Rysowanki

Niebieski śnieg





 Będziemy                                       
 potrzebować:

- sztywny biały papier
- wydruk szablonu lub papier do narysowania własnego
- gęstą białą farbę
- farbę ciemnoniebieską i błękitną farbę
- farbę czarną lub czarny flamaster
- nożyczki
- klej
- pędzle 
- kawałek gąbki lub gąbkowego zmywaka
- kawałek żółtego papieru



Jeśli ktoś zapytałby was jakiego koloru ma śnieg, każdy na pewno bez
wahania odpowiedziałby, że biały. Ale czy zawsze? Popatrzcie na
poniższe zdjęcia. 





Cienie padające na śnieg bardzo często są niebieskie!



Teraz możemy obejrzeć kilka obrazów, na których artyści też
namalowali niebieski śnieg. Który podoba się wam najbardziej?

“Sroka” 
1868-9 
Claude Monet



"Ulica w śniegu, Louveciennes"
1875

Camille Pissarro



"Krzyż w śniegu" 
1902

Ferdynand Ruszczyc



"Młyn zimą" 
1902

Ferdynand Ruszczyc



"Widok z okna pracowni
na Kopiec Kościuszki"
1904
Stanisław Wyspiański



"Krajobraz zimowy z rzeką"
1915
Julian Fałat



1. Zamalowujemy arkusz grubszego papieru na ciemno niebieski kolor i
zostawiamy go do wyschnięcia. Możemy też skorzystać z grubszego
papieru kolorowego.

Przechodzimy do wykonania pracy :)



2. Do zadania dołączony jest szablon do wydruku. Wycinamy obydwie
części - drzewa i rzucany przez nie cień.

drzewa

cień



3. Na początek będzie potrzebny nam tylko szablon na cień - ten na
drzewa odkładamy na bok.

drzewa

cień



4. Przykładamy szablon na cień do ciemnoniebieskiego papieru tak, aby
znajdował się on bardzo blisko dolnej krawędzi - można zostawić do pół
centymetra odstępu.



5. Gąbeczką maczaną w gęstej białej farbie robimy stemple na
kartce wokół przyłożonego szablonu. Staramy się nie stemplować
powyżej linii, na której cienie będą się łączyć z pniami drzew.

biała farba
do tej linii



6. Od razu po
skończonym
malowaniu
zdejmujemy szablon
z pracy.



7. Teraz możemy namalować niebo - używamy niebieskiej farby w
jaśniejszym odcieniu. Odkładamy pracę do wyschnięcia.



8. Czas na drzewa. Bierzemy wycięty wcześniej szablon. Z żółtego
papieru wycinamy słońce i przyklejamy je od tyłu do rzędu drzew.
Musi się ono znajdować po prawej stronie pracy, tak żeby zgadzał
się kierunek, w którym układają się cienie.



9. Przyklejamy rządek drzew ze słońcem do pracy.



9. Czarną farbą lub flamastrem dodajemy gałęzie i pnie drzew.
Praca jest skończona :)


