
Czwartek, 27.01.2022r. 

Temat dnia: Maski karnawałowe 
 

Drogie „Żabki” dziś czekają na Was zajęcia plastyczne. 

 

Na początek wykonajcie wszystkie ćwiczenia ze strony nr 20 – 21. 

 

Maska to atrybut starożytnego teatru lub bliższych nam historycznie karnawałów w Wenecji. 

Maski karnawałowe są bardzo fantazyjne i bogato zdobione.  

 

Oto kilka propozycji, możecie wybrać którą chcecie. 

 

Potrzebny Wam będzie gruby, biały blok techniczny. Poproście rodziców, aby narysowali na 

nim maskę. Może też się przydać papierowy talerzyk i nożyczki. 

 

1. Narysowane maski zwilżcie wodą. Gdy papier stanie się delikatnie wilgotny, nanieście 

na niego pędzlami kolorowe plamy farby obserwując, jak się rozlewają i przenikają. 

 

2. Dla urozmaicenia, zanim maski wyschną, możecie też posypać je grubą solą (może 

być sól kamienna, ważne by nie była ona bardzo miałka). Na efekty będziecie musieli 

poczekać aż farba całkowicie wyschnie. Po wyschnięciu oczyśćcie maski z soli np. 

zużytymi szczoteczkami i podziwiajcie swoje dzieło. 

 

3. Propozycja kolejna. Pomalujcie narysowane maski farbami w swoich ulubionych 

kolorach. Następnie wyciśnijcie do miseczki trochę soku z cytryny, umoczcie czysty 

pędzelek w soku i spróbujcie upuścić krople cytryny na pomalowaną maskę tak, aby 

pędzel nie dotykał do maski. Na warstwie świeżej farby powinny powstać ciekawe 

odbarwienia i zacieki. Kwaśny sok rozprasza i rozjaśnia kolory. 

 

4. Inna propozycja. Narysowane maski pomalujcie farbami. Zanim farba wyschnie, 

przyciśnijcie do masek arkusze folii spożywczej, którą musicie pomarszczyć i zgnieść. 

Folia w takim stanie powinna pozostać na masce do wyschnięcia. Gdy wszystko 

wyschnie zdejmijcie folię i zobaczcie efekt swojej pracy (powinny powstać kształty 

przypominające minerały i kryształy). 

 

5. Ostatnia propozycja. Przetnijcie papierowy talerzyk na połowę. W ten sposób 

powstaną dwie maski. Z pomocą rodziców wytnijcie w swojej masce oczy i 

wgłębienie na nos. Ozdóbcie swoje maski różnymi materiałami plastycznymi, które 

macie w swoich domach. Mogą to być cekiny, kolorowe piórka, tasiemki, papier 

kolorowy itp. Na koniec przymocujcie gumkę i maska gotowa. 

 

A może Wy macie inne, ciekawsze pomysły? Pamiętajcie, że ogranicza Was tylko Wasza 

własna wyobraźnia. 

 

Życzę miłej i twórczej zabawy! 


