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Propozycja ćwiczenia plastycznego - KURCZAK
Instrukcja wykonania przedstawiona w kolejnych krokach 

1 Krok – inspiracje

Tematem pracy plastycznej jest motyw związany ze Świętami Wielkanocnymi 
–  kurczak wykluwający się z jajka. 

2 Krok  – przygotowanie materiałów

• farby kryjące, np. plakatówki, akryle 
• linijka
• ołówek
• tekturka
• kolorowe kartki ksero A4   
• nożyczki
• talerzyk jako paleta
• pojemnik na wodę
• pędzel
• nieużywana już szczoteczka do zębów
• flamaster
• waciki na patyczkach

3 Krok  – przygotowanie kartki na formę jajka

Wybierz kolor kartki, z której stworzysz jajko. Na początku zegnij kartkę w po-
łowie dłuższego boku, a następnie rozetnij ją w miejscu zgięcia (rys. 1.). Otrzy-
masz dwie mniejsze kartki w formacie A5.  

[rys. 1]

Teraz ozdobisz kartkę A5, z której wytniesz kształt jaja. Weź farby, talerzyk, 
wodę, starą szczoteczkę do zębów. Zwróć uwagę na kolor kartki i dobierz barwy 
tak, by tworzyły ciekawy zestaw. Na talerzyk – paletę nanieś farby w kolorach, 
które wybierzesz. Zamocz szczoteczkę zębów w kubeczku z wodą, jakbyś moczył 
pędzel, a następnie nanieś na jej włosie farbę z palety. Farbę ze szczoteczki na-
kładaj rozpryskując ją nad kartką (fot. 1.). Kiedy uznasz, że jesteś zadowolony z 
efektu, odłóż kartkę do wyschnięcia. 
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[rys. 1]

[fot. 1]

4 Krok  – głowa kurczaka

Kurczak w tym ćwiczeniu dopiero wykluwa się z jajka – widoczna będzie tylko 
jego głowa. Wybierz kolor kartki, z której stworzysz kurczaka. Następnie weź szklan-
kę/kubek i odrysuj ołówkiem kształt koła. Wytnij wyrysowane koło (fot. 2. i 3.). 

Następnie wytnij trójkąt, który będzie dzióbkiem. Możesz farbą pomalować 
go na dowolny kolor. Z białej kartki wytnij kółko, które będzie okiem kurczaczka. 
Zrób kontur czarnym flamastrem (rys. 2.). 

[rys. 2]

[fot. 2] [fot. 3]
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[fot. 4]

5 Krok – wycięcie kształtu jaja

Z pomalowanej szczoteczką kartki w formacie A5 wytnij owal w kształcie jaja. 
Kartkę złóż w pionie po osi symetrii, aby jajko miało jednakowy kształt z obu 
stron. Narysuj połówkę jaja wykorzystując maksymalnie powierzchnię złożonej 
kartki. Środek jaja – oś symetrii, musi znaleźć się na zgięciu kartki. Wytnij wyry-
sowany kształt, który po rozłożeniu kartki ukaże symetryczną formę jaja (rys. 3.).

W jednej czwartej wysokości jajka, w 
górnej strefie, narysuj linie spękania jajka. Wy-
tnij je – będzie to pęknięcie w skorupce, z któ-
rego będzie wyglądał kurczak (fot. 4.).

6 Krok –  przyklejenie wszystkich ele-
mentów kompozycji

Wybierz kolorową kartkę, która będzie tłem kompozycji. Ułóż wszystkie wy-
cięte elementy, tak aby powstał wizerunek kurczaka wykluwającego się z jaja. 
Przyklej je do kartki (fot. 5. i 6.).

[rys. 3]

[fot. 5] [fot. 6]
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7 Krok –  kurczak w trawie

Kompozycja będzie ciekawsza, kiedy do wycinaki domalujesz źdźbła trawy. W 
tym celu z tekturki odmierz dwa paski szerokości 3 cm oraz długości około 6 i 10 
cm. Do malowania posłużą dłuższe krawędzie tekturek (rys. 4.).

Przygotuj farby. Nabierz zieloną farbę na pędzel i nałóż ją na cały dłuższy brzeg 
tekturki. Pracę pędzla zastąpi tekturka z nałożoną farbą (fot. 7.).

Namaluj trawę trzymając tekturkę z farbą prostopadle do powierzchni kart-
ki, przeciągaj ją w kierunku z dołu do góry tworząc pionowe linie (fot. 8. i 9.). 
Kiedy uznasz, że liczba namalowanych źdźbeł jest wystarczająca, odłóż tekturkę. 
Uważaj, by dłonią którą malujesz nie dotykać bezpośrednio kartki, bo możesz 
rozmazać ślad tekturki. Odłóż pracę do wyschnięcia farby. Gotowe!
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[fot. 6]

[rys. 4]

[fot. 7] [fot. 8]

[fot. 9]
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