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Propozycja ćwiczenia plastycznego - SZAFIRKI
Instrukcja wykonania przedstawiona w kolejnych krokach.

1 Krok – inspiracje

Tematem pracy malarskiej są kwiaty, które można znaleźć w przydomowych 
ogródkach w okresie wiosennym (fot. 1. i 2.). Przyjrzyjcie się ich kształtom i kolo-
rom, gdyż one będą naszymi modelami.     

2 Krok  – przygotowanie materiałów

• farby kryjące, np. plakatówki, akryle
• linijka, • ołówek
• tekturka, • kartka z bloku A4 – biała
• nożyczki
• talerzyk jako paleta
• pojemnik na wodę
• pędzel
• gumka recepturka
• waciki na patyczkach 

3 Krok  – przygotowanie narzędzi do malowania

1. Stempel z wacików na patyczkach. 
Kilka patyczków zwiąż gumką recepturką. Zostaw jeden, dwa patyczki osobno (fot. 3.).

[fot. 1] [fot. 2]
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2. Tekturki do malowania.
Z tekturki odmierz dwa paski szerokości 3 cm oraz długości około 6 i 10 cm. Do 

malowania posłuży dłuższa krawędź tekturek (rys. 1.).

4 Krok  – liście szafirka

Weź białą kartę A4 z bloku technicznego  i ustaw ją 
pionowo. Kompozycję malarską zacznij od namalowa-
nia liści. Przygotuj farby. Możemy się umówić, że po-
sługujesz się tylko kolorami podstawowymi? Z jakich 
dwóch kolorów podstawowych uzyskasz kolor zielo-
ny? Weź farby w tych kolorach i mieszaj je ze sobą, aż 
do uzyskania zielonego koloru.

Nabierz farbę na pędzel i nałóż ją na cały dłuższy 
brzeg tekturki (fot. 4.). Pracę pędzla zastąpi tekturka  
z nałożoną farbą.

Namaluj teraz liście szafirka. Trzymając tektur-
kę z farbą prostopadle do powierzchni kartki, prze-
ciągaj tekturkę w kierunku z dołu do góry tworząc 
pionowe linie do wysokości 2/3 kartki (fot. 5. i 6.). 
Kiedy uznasz, że liczba namalowanych liści jest wy-
starczająca, odłóż tekturkę. Uważaj, by dłonią którą 
malujesz nie dotykać bezpośrednio kartki, bo możesz 
rozmazać ślad tekturki.

[rys. 1. Tekturki do malowania]

[fot. 4]

[fot. 6][fot. 5]
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5 Krok – kwiaty szafirka

Przygotuj kolor fioletowy na kwiaty szafirka. Ze zmieszania jakich kolorów pod-
stawowych można uzyskać kolor pochodny fioletowy? Nabierz gotowy kolor far-
by na stempel z patyczków z wacikami (fot. 7.).

Następnie zacznij odbijać farbę stemplem z pa-
tyczków. Zrób to w górnej strefie liści, nadając im 
kształt kwiatostanów (fot. 8.). 

Możesz domalowywać pojedyncze kwiatki, po-
sługując się pojedynczym wacikiem na patyczku 
(fot. 9. i 10.). Kiedy uznasz, że kwiaty szafirka już są 
skończone, praca jest gotowa (fot. 11). Gratulacje!

Pomysł i realizacja: 
Elżbieta Kazańska

Nauczycieli 
zainteresowanych 

rozwijaniem 
uzdolnień plastycznych 

uczniów 

zapraszam 
na konsultacje: 

Elżbieta Kazańska – 
nauczyciel konsultant 

Dolnośląskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli 

we Wrocławiu  

elzbieta.kazanska@dodn.dolnyslask.pl 
tel. 508 691 031

[fot. 7]

[fot. 9]
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[fot. 8]

[fot. 10]

[fot. 11]
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I. WSTĘP

Gry, zabawy i eksperymenty matematyczne w szkole i w domu to propozycja 
dla nauczycieli, uczniów szkoły podstawowej i rodziców, którzy poszukują dodat-
kowych aktywności matematycznych, wspierających kształtowanie kompetencji 
matematycznych. Znane gry, zabawy i eksperymenty można wykorzystać do ćwi-
czenia umiejętności matematycznych uczniów, rozwijania logicznego myślenia, 
algorytmizacji procesów myślowych, tworzenia strategii rozwiązywania proble-
mów. Mogą być dobrym materiałem ćwiczeniowym podczas zajęć z matematyki 
w szkole i w domu.  Wspólna zabawa w domu z matematyką w tle może się stać 
skuteczną metodą uczenia się i przyjemną formą spędzania wolnego czasu.

O roli gier i zabaw oraz samodzielnym odkrywaniu przez dzieci praw i reguł po-
wstało wiele publikacji. Każda z nich potwierdza wyjątkową wartość takiej formy 
uczenia się.  O korzyściach wnikających ze stosowania gier i zabaw w nauczaniu 
matematyki pisałam w opublikowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji1 dobrej 
praktyce procesu wspomagania szkoły w kształtowaniu kompetencji matema-
tycznych uczniów pt.: Gry i zabawy na zajęciach z matematyki na drugim etapie 
edukacyjnym2, tam również znajdziecie przykłady gier i zabaw do wykorzystania 
w praktyce. 

W niniejszym opracowaniu chciałabym zaprezentować 8 propozycji wykorzy-
stania znanych gier, zabaw i eksperymentów matematycznych dla uczniów szkoły 
podstawowej, które można samemu wykonać w szkole lub w domu. Uczeń czyta 
instrukcje i wykonuje zadania. Samodzielne przygotowanie znanych łamigłówek 
(układanek) sprawi, że dziecko  bawiąc się, jednocześnie ćwiczy umiejętności 
szkolne, głównie stosuje wiedzę i umiejętności geometryczne w sytuacji prak-
tycznej; uczy się przez doświadczenie, obserwację;  formułuje samodzielne wnio-
ski. Podczas gry ćwiczy sprawność rachunkową, tworzy algorytmy, ułatwiające 
obliczenia oraz strategie gry. 

Podane propozycje mają charakter interdyscyplinarny i uwzględniają korelacje 
międzyprzedmiotowe. Każda z nich kończy się problemowymi zadaniami mate-
matycznymi dla ucznia, który drogą obserwacji, doświadczenia, pomiarów i obli-
czeń poszukuje rozwiązań.

 Przedstawione gry, zabawy i eksperymenty matematyczne mają trzy pozio-
my trudności podane w trzech krokach od przygotowania,  wykonania prostego 
zadania geometrycznego czy doświadczenia, poprzez obliczenia i obserwacje do 
rozwiązania problemów wymagających logicznego myślenia. 

Zaproponowane działania pozwalają także na holistyczne spojrzenie na treści 
realizowane na lekcjach matematyki zgodnie z wymaganiami zapisanymi w pod-


