
Zabawa w malowanie  
(Painting fun)

Materiały (Equipment)
•  farby i pędzle, papier, stare ubranie, fartuszek,
•  obrazki namalowane bańkami mydlanymi: płyn do mycia 

naczyń, naczynia, słomki, gąbki;
•  obrazki malowane piłkami: piłeczki do golfa, ping-ponga 

lub zgnieciony w kulkę papier;
•  gąbki, kawałki warzyw lub inne rzeczy, których można użyć 

do stemplowania.

Instrukcja (Instructions)
Malowanie da Twojemu dziecku możliwość eksperymentowania 
z kolorami oraz ich łączeniem. Zapozna dziecko z rożnymi 
materiałami i ich fakturami.
Zacznij od trzech podstawowych 
kolorów (czerwonego, 
niebieskiego i żółtego) 
i bieli.
Zanurz rękę w farbie 
i zrób odciski dłoni 
na papierze.
Użyj dużego kawałka 
papieru, może być 
to tapeta.

play@home 
start early and
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• Rozwijanie umiejętności manualnych i 
koordynacji ręka-oko.

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
• Nauka kolorów, kształtów, faktury 

materiałów.
• Sprawdzanie, jak można mieszać ze 

sobą kolory, aby powstały nowe barwy.
• Dobra zabawa.

Zalety zabawy  
(Benefits)

Zachowanie 
bezpieczeństwa 
(Precaution)
Podczas malowania 
można narobić dużo 
bałaganu!

Włóż stare ubranie, 
fartuszek, zasłoń meble 
gazetami, a dywan starą 
zasłonką do prysznica.

Zapewnij łatwy dostęp 
do środków czystości, 
tak aby dziecko mogło 
umyć ręce, zanim 
dotknie przedmiotów 
nieprzeznaczonych do 
malowania, np ściany.

Podczas robienia baniek 
mydlanych upewnij się, 
ze dziecko dmucha do 
słomki.

Urozmaicenie zabawy 
(Variations)
Obrazek z mydlanych baniek: 
zmieszaj farby, płyn do mycia 
naczyń i wodę w małym pojemniku. 
Dmuchaj przez słomkę do mikstury, 
aż bańki mydlane wyjdą poza 
pojemnik. Na pojemnik połóż kartkę 
papieru, aby zrobić na nim odcisk 
baniek.

Połóż kartkę papieru na tackę. 

Zanurz piłeczkę golfową w farbie, 
a następnie połóż ja na tacce i 
przeturlaj piłeczkę kilkukrotnie.

Zrób obrazek z odcisków. 

Wytnij różne wzory z gąbki bądź 
warzyw.

Połóż duży kawałek papieru na 
podłodze. Namów dziecko, aby 
weszło do tacki z farbą, a następnie 
odbiło swoje stopy na papierze.
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www.healthscotland.com/documents/20735.aspx


