
CELE: 
yy zapoznanie z pojęciem abstrakcja  

i sztuka abstrakcyjna, 
yy budowanie zainteresowania sztuką,  

twórczością plastyczną,
yy poznanie różnorodnych technik plastycznych,
yy pobudzanie inwencji twórczej, 
yy rozwój zdolności manualnych. 

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
yy przykładowe prace przestawiające abstrakcję,
yy kartki z bloku technicznego w formacie A3, 
yy kolorowe bibuły (gładkie), 
yy spryskiwacz do kwiatów,
yy woda,
yy nożyczki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I.	 	Rozmowa	nawiązująca	do	przykładowych	 
prac	abstrakcyjnych:	

yy Co jest przedstawione na tych obrazach? 
yy Czy można rozpoznać jakieś przedmioty? 
yy Po co/dlaczego ktoś je namalował? 
yy Co mógł czuć, myśleć autor tych obrazów,  

gdy je tworzył? 
yy Jaki miał wtedy nastrój? 
yy N. wyjaśnia dzieciom, że w sztuce abstrakcyjnej  

autor dzieła nie naśladuje rzeczywistości,  
nie przedstawia przedmiotów znanych nam  
z otoczenia. Aby opowiedzieć o tym, co myśli, 
posługuje się kolorem, kontrastem, kompozycją.

II.	 	Tworzenie	obrazu	abstrakcyjnego
yy Wyciąć dowolne kształty z kolorowej bibuły. 

Zastanowić się i opowiedzieć, co przypomina dany 
kształt, co ma wyobrażać.

yy Spryskać wodą kartki z bloku technicznego.
yy Ułożyć kształty z bibuły na kartce z bloku 

technicznego. 
yy Ponowne spryskać pracę wodą.
yy Zdjąć kawałki bibuły z kartki. Obejrzeć kolorowe 

ślady pozostawione przez wilgotną bibułę  
i opowiedzieć o tym, co przedstawia stworzony 
obraz.

yy Nadać tytuł pracy.
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Roczne przygotowanie przedszkolne

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  
PRZEDSTAWIONYCH  
W FILMIE PT. „ABSTRAKCYJNE OBRAZY”

NAWIĄZANIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14.02.2017: 

I. Obszar fizyczny
7)  wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów 

jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem 
odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu 
pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8)  wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania 
prawidłowej postawy ciała;

9)  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym 
na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich 
jak czytanie i pisanie.

II. Obszar emocjonalny
1)  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie  

z ich przeżywaniem;
2)  szanuje emocje swoje i innych osób;
4)  przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych 

dla dziecka form wyrazu;

III. Obszar społeczny
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań 

oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy 
zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach 
użytecznych, podczas odpoczynku;

8)  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując 

komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania 
społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Obszar poznawczy
1)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy, znajdujących się 

w bliskim otoczeniu, za pomocą komunikatów pozawerbalnych: 
[…]impresji plastycznych, technicznych, […], konstrukcji i modeli  
z tworzyw i materiału naturalnego;

2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy, znajdujących się 
w bliskim otoczeniu, za pomocą języka mówionego, posługuje się 
językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 
mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie […];

8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, 
mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, 
odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, […], samodzielnie 
planuje ruch […], określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych 
i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie 
umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, 
kształt, wielkość […];

14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku 
do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, 
rozróżnia stronę lewą i prawą;

PRACE PLASTYCZNE

POBIERZ DODATKOWE MATERIAŁY  Z CYKLU KOCHAM PRZEDSZKOLE  Z UCZE.PL



 Karty pracy (2 części)
  Wyprawki (2 części)
 Księga zawodów
 Poradnik dla rodziców

W pudełku:

 Karty pracy 
  Wyprawki (2 części)
 Księga zwierząt
 Poradnik dla rodziców

W pudełku:
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Idealny cykl edukacyjny  
dla najmłodszych przedszkolaków

Zanim mali tropiciele zrozumieją, jak działa świat, 
pozwalamy im zobaczyć, dotknąć i poznać.  
Cykl edukacyjny Tropiciele wykorzystuje naturalny 
entuzjazm dzieci do eksperymentowania. Nauka przez 
zabawę, podczas ciekawych zajęć najlepiej kształci 
umiejętności najmłodszych przedszkolaków.

Zając Tup – Sympatyczna maskota, 
pełni role wiernego towarzysza 
dziecka stawiającego pierwsze kroki 
w przedszkolu. Znajduje się w każdym 
pudełku z zastawem dla przedszkolaka.  
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