
Witam Was drogie dzieci! Mam dla Was propozyję jak w prosty sposób namalować żurawie.Te 
piękne żurawie namalowałam dla Was. Pokażę kolejne zdjęcia w jaki sposób malowałam. Zapewniam, 
że to bardzo proste. Namalowała na płótnie farbami akrylowymi. Wy możecie namalować na kartonie 
farbami plakatowymi bądź kredkami. Podpowiadam, że zaczynałam ten obraz od pomalowania jasnego
tła, którego kolor przypomina łąkę i niebo o wczesnym wschodzie słońca oraz mokre podłoże na łące 
po którym chodzą żurawie i na którym są jeszcze źdźbła pozostałej po zimie trawy. Taka łąka to raj dla 
żurawi. Zurawie żyją na naszym terenie i są pod ochroną.Tło w miejscu, na którym będą namalowane 
ptaki należy pozostawić znacznie jaśniejsze. Można też wytrzeć ściereczką te miejsca. Będzie łatwiej 
namalować ptaki i będzie lepiej widoczny jasny kolor ptaków. Zachęcam do samodzielnej pracy w domu
relaksując się od zajęć lekcyjnych i by ciekawie spędzać czas wolny. Jjesli malowanie tła sprawi Wam 
tudność możecie domalować tło  po swojemu już po namalowaniu ptaków. Możecie zamiast żurawi 
namalować bociany lub inne tło, propozycję załączyłam niżej na zdjęciu. Możecie namalować inne 
żurawie lu bociany - zdjęcie załączyłam w tym pliku poniżej. Zawsze możecie mnie zapytać w razie 
jakiegoś problemu. Pozdrawiam Was serdecznie. W ZAŁĄCZENU jest 20 zdjęć. PROSZĘ PRZEWIJAĆ
STRONY DO KOŃCA – 5 STRON JEST RAZEM. Jeśli zdjęcia w Wszych komputerach będą na siebie 
nachodzić to należy najechać myszką i przeciągnąć obraz lub puknąć w niego, wówczas wyświetli 
Wam się cały obraz. Z poważaniem Barbara Gawor.

Wykonałam dla ułatwienia prosty szkic ołówkiem. Jak zapewne pamiętacie ja nie używam ołówka 
lecz kontury zaznaczam pędzlem. 

Możecie sobie tę kartkę wydrukować dla ułatwienia.
To końcowy efekt. Ptaki pomalowane białą farbą. Zaznaczyłam lekkim kolorem cienie i kontury 
skrzydeł, ogona, dzób, nogi, ogony. W następnej kolejności użyję kolor czarny lub ciemny brązowy 
z czarnym. Pamiętajcie, by nie dawać dużo czarnego, gdyż ptaki nie są całe czarne

Moja propozycja jest taka, by bardzo jasnym kolorem namalować tło. Później możecie to tło 



dopracować używając innych kolorów. Tło możecie też namalować po zakończeniu malowania 
ptaków. Niżej kilka zdjęć, na których pokazuję jak ja malowałam tło.

Staram się nie zamalować całości miejsca, gdzie mają być ptaki.

Dopracowuję kolor tła.

 
Rozjaśniam kolor trawy na pomokłej łce.



Tera wezm czystą mokrą gąbkę lub mokrą ściereczkę i troszeczkę wymyję miejsce na kórym będą 
malowane ptaki. Troszeczkę odsłonią się kontury i linie po ołówku i będzie łatwiej jeszcze raz 
poprawić ołówkiem lu mazakiem lub kredką.

Tak wygląda wymyte miejsce na widok żurawi lu bociana jeśli zdecydujecie się zamiast żurawi 
malować baciab lu bociany. Pamiętajcie, że to już jest jasne miejsce i łatwiej przyjmie jasną farbę 
dla koloru ptaków.

Prygotowane po wymyciu sciereczka podłoże na ptaki. Ptaki ponownie zaznaczyłam ołówkiem, by 
było Wam łatwiej. Tę katrkę też możecie sobie wydrukować i pomalować dla ułatwienia. 
Pamiętajcie, że chodzi nam o fajną zabawę z kolorami. Wszystko możecie zmieniać. Jestem 
ciekawa jak Wam wyjdą żurawie? Chętnie zobaczę Wasze prace.

Tutaj widzicie jak domalowywuję kontury ptaków po wczesniej szym wymyciu gąbeczką lub 
ściereczką.



Wymyte miejsce oraz z zaznaczonymi ponownie kolorami malujemy białą farbą. Ale 
podpowiadam, by używać też kolorów innych jak delikatny brąz dla lepszych efektów skrzydeł, 
nóg, ogona, dziób proponuję na czerwono a następnie trochę poprawić brązem. Podobnie zrobić 
tym kolorem nogi.Zaznaczyć cienką linią załamanie skrzydeł. Możecie tę kartkę wydrukować i 
samodzielnie pomalować, będzie łatwiej
Na koniec  użyłam niezbyt dużo czarnego koloru, gdyż ptaki nie sa całe czarne. Poprawiłam biały 
kolor ptaków odcieniami szarości, brązu. Możecie to zrobić kredką. Powodzenia!

Zurawie te malowałam farbami akrylowymi na kartonie. Możecie namalować też te żurawie. Na 
obrazie jest wczesny ranek – Oświcie – taki też mógł być tytuł tej pracy. Proszę zobaczyc kolejne 
strony.

Tutaj propozycja namalowania bociana. Malowałam farbami akrylowymi na kartonie. Praca bardzo 
prosta. Możecie sobie wydrukować i po swojemu pomalować. Bocian jest piękny! Prosty w 
namalowaniu. Powodzenia! 
Dalsze propozycje innego tła lu innej łąki. Możecie przemyśleć i dokonać innego wyboru!

Tutaj inna propozycja łąki lub możecie to wybrać jako tło. Ora przekazuję Wam propozycję 
namalowania jeszcze innego bociana.




