
z

Kreatywnie z masą plastyczną -"Góry"- propozycja 

pracy plastycznej dla dzieci. Opracowanie – Barbara 

Gawor, maj 2020 rok
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Potrzebna nam będzie masa plastyczna - zdjęcie po lewej stronie oraz piasek. Można też nie używać piasku. 
Zamiast masy plastycznej (gipsowej) możemy zastosować zwykłą szpachlę malarską, gipsową, masę solną. Masę 
plastyczną kupiłam w Łasku w jednym z nowych sklepów - ok. 9 zł. Jest jej bardzo dużo i wystarczy na wiele prac.

Mieszamy masę o niewielką ilością 
piasku. Może być bez piasku.

Mieszamy. Ja używam szpachelki 
malarskiej. Można inaczej wymieszać, 
np. Łyżeczką.



z Wykonałam odręcznie orientacyjny szkic, bym mogła wiedzieć ile potrzebuję miejsca na góry a ile na łąkę górską, na 
której będą wiosenne kwiaty – krokusy. W Polsce z krokusów słyną Tatry i Dolina  Chochołowska. Krokusy zakwitają 
w marcu, kiedy w górach jest jeszcze śnieg. Na łąkach górskich jest trochę cieplej i jest mniej śniegu lub nawet nie 
ma śniegu. Te piękne widoki są atrakcją dla turystów. Krokusy należy chronić. Przyrody nie możemy niszczyć! 
Szpachelką lub nożykiem od masła lub łyżeczką wypełniamy miejsca na góry i ewentualnie robimy też np., głazy



z U góry widzimy fragmenty gór, które wykonałam wcześniej, byście mieli wyobrażenie 
jakiego efektu zmierzam. Miejsca na łąkę i na krokusy raczej nie wypełniamy masą, 
ponieważ trudno nam będzie pomalować kwiaty. Jednak otoczenie krokusów może mieć 
np., głazy. To typowe w górach. Masa schnie około 1 dzień, pozostawiamy do wyschnięcia.



z Po wyschnięciu malujemy farbami plakatowymi lub inne gęste farby będą dobre, np. farby 
akrylowe. Szczyty gór nie są jednokolorowe. W dolinach zalega śnieg, który namalujemy na sam 
końcu. By namalować śnieg - należy odczekać aż kolory użyte do namalowania gór będą suche. 
Łąka górska nie jest jeszcze zbyt zielona. Zbyt wcześnie, by trawa była soczysta. Mieszajmy kolor 
zielony z kolorem ochry lub brązu i z odrobiną białego i żółtego koloru. Na koniec namalujemy 
krokusy kolorem fioletu z różem i białym - kolory przygotujemy na karcie roboczej.



z
Kika propozycji efektu końcowego. Praca jest bardzo ciekawa, ponieważ została 
wykonana inaczej. Jeśli nie macie masy ani gipsu czy masy malarskiej do 
wykonywania drobnych remontów - zapytajcie Rodziców, sami nie wyszukujcie w 
domu byście nie trafili przypadkiem na produkt dla was  niebezpieczny !



z Koniec pracy, interesujący efekt! Ja wykonałam ten obraz na krośnie czyli gotowym 
kupionym w sklepie. Cena ok 5 zł. Pięknie prezentuje się zawieszony na ścianie. 
Obraz może być fajnym prezentem dla Mamy na Dzień Matki. Można wykonać na 
kartonie do rysowania lub na tekturze pozyskanej z opakowania.

 Po zakończeniu pracy sprzątamy 

miejsce pracy i myjemy pędzle i inne 

materiały, których używaliśmy. 

Zamiast gór możecie wykonać 

zupełnie coś innego kierując się 

Waszym wyobrażeniem. Zachęcam 

do twórczego i kreatywnego 

działania. Warto. Powodzenia. 

Pozdrawiam Was Wszystkich.
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