
POLSKA JESIEŃ



CZEGO POTRZEBUJESZ?

Przed nami kolejny warsztat Bajkowych Poranków Online! 
Już 11 listopada będziemy obchodzić bardzo ważne dla nas święto, czyli 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dokładnie w 1918 roku nasz 
kraj wrócił po 123 latach na mapę Europy. Z tego też powodu będziecie 
mogli wykonać piękne, jesienne obrazki w biało-czerwonych barwach. 
Mamy dla Was dwa warianty przeprowadzenia warsztatu! 
Jeden z gąbkami, drugi z pędzelkami lub szczoteczkami. 

Do dzieła!

•farby, my wybraliśmy kolory flagi Polski
•jesienne, suche liście do odbicia wzoru 
•szpilki 
•pędzelki lub gąbki
•kartki papieru
•talerzyk do wymieszania farby
•opcjonalnie szczoteczka do zębów i grzebyk
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

Na początek przygotujcie liście.  
Na pewno o tej porze roku na każdym  

podwórku znajdziecie przeróżne, suche roślinki. 
My wybraliśmy liście klonu, które spadły  

z drzewek, rosnących na naszym placu przy  
Centrum Historii Zajezdnia. Możecie ułożyć  
listki jak tylko chcecie. My użyliśmy jednego  

listka, ale prezentujemy też kompozycję 
stworzoną z kilku roślinek.

Każdy listek przyczepcie szpilką do kartki, by 
przy odbijaniu wzoru nic się nie poruszyło

Wymieszajcie farbę na talerzyku.  
Jeżeli jest zbyt gęsta możecie rozmieszać ją  

z wodą za pomocą pędzelków.

Warsztat finansowany z funduszy



KROK 4

KROK 5

Teraz musimy odbić wzór na kartce.  
Możecie użyć gąbki lub tak jak wcześniej 

wspomnieliśmy pędzelka. Wiecie, że w dawnych 
czasach tworzono takie obrazki za pomocą 

szczoteczki i grzebyczka?  
Nazywały się to obrazy nakrapiane.

Pomoczcie gąbkę lub pędzelek w farbie. Jeśli używacie tej pierwszej opcji, 
delikatnie odbijajcie namoczoną gąbkę na kartce. Jednak jeśli wybraliście 

pędzelek, lub jak nasi przodkowie szczoteczkę i grzebyczek, rozrzućcie farbę na 
całej kartce. Podczas tego działania lepiej zabezpieczyć stół gazetą lub folią, gdyż 

farba będzie spadała na wszystko co znajduje się wokół.  
My również zabezpieczyliśmy nasze ubrania fartuszkami. 
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KROK 7

GOTOWE!

Po odbiciu kształtu delikatnie  
wyjmijcie szpilki i zdejmijcie listek.  

Najlepiej zrobić to po wyschnięciu farby  
– wtedy na pewno wzór Wam się nie pobrudzi.

I tak oto powstał nasz patriotyczny,  
biało-czerwony, w naszym przypadku,  

listek klonu! 

Macie dowolność w wyborze, który z wariantów najbardziej Wam odpowiada! 
Czy szalony, z rozrzucaniem farby po kartce, czy stonowany z odbijaniem 

wzoru zwykłą gąbką? Możecie też wyciąć swoje szablony z papieru i również 
odwzorować je na Waszym pięknym obrazku! Może stworzycie wzór orzełka?  

To do dzieła!
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