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z Maki nad wodą o zachodzie słońca



z
Propozycja kolorów. Farby dowolne. Ja malowałam farbami akrylowymi na podobraziu
z płótna. Można malować farbami plakatowymi. Przygotujcie karton I palętę z 
barwami, by nie szukać potrzebnych kolorów. Przygotujcie kilka pędzli, by do różnych
barw I różnej wielkości elementów obrazu mieć pędzelek pod ręką.
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Propozycja
potrzebnych pędzli

Potrzebne również naczynie z 

wodą, by często myć pędzelek I 

osuszać papierem kuchennym
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Zaczynamy budowanie obrazu od tła - Wy 
możecie dowolnie czyli tło lub jego elementy

można później lub w trakcie pracy
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• Tło już mamy. Zachód słońca I poczatek lata kiedy kwitną maki to ciepła pora roku. Używamy

ciepłychbarw. Pamiętajcie o tym, by miejsce na maki nie było zbyt ciemne. Ja malując tło
wiedziałam już w których miejscachbędą rosły moje maki I tam tło zrobiłam bardzo jasne, teraz
Wm to pokażę. Zobaczcie teraz cały obraz I zobacz, że miejsce na maki jest jasne. Potem
maki nie byłyby widoczne. Więc przed malowaniem dobrze jest zrobić plan obrazu, można
pędzelkiem lub ołówkiem jak kto woli. Po prawej stronie doskonale widać miejsce na maki.



z
Kolejne etapy malowania pokażę na kolejnych obrazkach. Po lewej stronie 
zaznaczyłam miejsce z którego wyrastają te piękne kwaiaty. Użyłam koloru ochra, 
możecie lekko żółtego z lekkim białym I np zielonym, pamięajcie , by nie było ciemno 
ponieważ maki nie będę widoczne.Po prawej lekko pęzlem zaplanowałam wyglą 
kwiatów. Można tylko plamammi ponieważ w trakcie zamalowywania ten widok się 
zmieni. Będziecie używać raczej różnych odcieni czerwieni, by uzyskać fajny wygląd
maków. Niebo też nie powinno być zbytnio ciemne. Raczej użyjcie więcej barw ale ich 
nie zacierajcie ruchami pędzla, bo stracicie pożądany kolor.
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Malujemy.... zmieniamy pędzelki na czyste...., zmieniamy wodę, wycieramy w 
ręczniczki papierowe. Kwiatów możecie zrobić mniej lub nawet większe. Możecie nie
malować zbytnio szczegółow maków lecz ograniczyć się do plam czerwonych lekko
pocieniowanych odcieniami czerwonego koloru, żółtego, różowego, malinowego...
Po lewej stronie widzicie niebo bardzo ciemne. Ja zrezygnowałam z tak ciemnego
nieba. Po prawej jest jasniejsze. Wcześniej o tym tu pisałam Wam, by nie było za 
ciemno.
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Moje pierwsze maki na tym obrazie już widać,. Na razie to są przemyślane plamy I 
tak może pozostać..... Ja postanowiła pobawić się kolorami I te maki dopracować. 
Poczekałam aż te , które widzicie będą suche. Te farba szybko schnie.
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Po lewej stronie jeszcze widoczne pierwsze maki zbudowane z plam. Po prawej stronie pokazałam
końcowe efektymojej pracy. Widzicie tutaj, że te 3 maki sa dopracowane I wycienioe\wane 
różnymi kolorami; zółtym, białym, różne odcienie czerwieni. Na końcu lekkie kropeczki uderzeniami
pędzla z góry lekkimi ruchami – to środeczki - zwykłe są u maków pomarańczowe a po 
wyschnięciu można kilka kropeczek czarnych ponieważ maki tak mają
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Obraz maków nad wodą o zachodzie słońca jest gotowy. Piękny. Maki sa tak piękne, 
że zawsze obrazy z makami się podobają I Wasze też będą piękne. Powodzenia.
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Inne obrazki maków, możecie wybrać, zobaczyć bliżej porównać.
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Pozdrawiam Was serdecznie! 
Powodzenia dzieci!


