
GRAFIKA

Stemple
 zero waste



Stempel to przyrząd do
odciskania wzoru lub
tekstu na papierze, lub
innym materiale.
Mając jeden stempel
ułatwiamy sobie pracę.
Możemy nawet milion
razy skopiować/powielić
obraz lub tekst.

Czym jest
stempel?



PRZYKŁADY
STEMPLI

stempel z napisem i
wzorem



PRZYKŁADY
STEMPLI

stempel z wzorem



PRZYKŁADY
STEMPLI

stempel z napisem



stemple działają na zasadzie
druku wypukłego
o druku wypukłym mówimy
wtedy, kiedy wszystko co wypukłe
odbija się na papierze
gdybyśmy dotknęli stempla ze
zdjęcia poczulibyśmy właśnie te
wypukłości
kiedy nałożymy farbę na stempel,
wszystko to co wypukłe
(wystające) odbije się na
papierze.

Jak to
działa?



Podobnie działa
linoryt, technika,
którą wiele razy
wykorzystywaliśmy
na zajęciach.
Wypukłości się
odbijają, a
zagłębienia, które
wycinaliśmy- nie.



PIECZĄTKA

Pieczątka to też rodzaj
stempla



pieczątek używają ludzie, którzy
muszą podpisywać mnóstwo
dokumentów
w pieczątce często znajdziemy imię i
nazwisko, adres, numer telefonu lub
rodzaj wykonywanego zawodu osoby,
która posiada pieczątkę
mając swoją pieczątkę
zaoszczędzamy dużo czasu, bo nie
przepisujemy ręcznie wszystkich tych
informacji, wystarczy tylko podpis
obok pieczątki

Jak to
działa?



Naszym zadaniem
będzie stworzenie
pracy za pomocą

własnoręcznie
wykonanych

stempli.



Oto moja
propozycja

pracy



PRZYGOTUJ

kartkę papieru

farby plakatowe lub akwarelowe

większy nóż i nożyk

ziemniak, kapusta pekińska, sznurek.



Zaczynam od
oderwania
jednego z

zewnętrznych liści
kapusty. Posłuży

mi jako
wypełnienie i

urozmaicenie tła
mojej pracy.



Odkrawam
końcówkę z

kapusty dużym
nożem.

Powstanie nam
kształt podobny

do kwiatu.



Kroję ziemniaka
na pół dużym

nożem, a małym
nożykiem

wycinam kształt
liści.



MOJE STEMPLE SĄ JUŻ GOTOWE!



Maluję mój stempel
z kapusty. Używam

do tego farb
akwarelowych, ale

możecie także użyć
farb plakatowych

czy akrylowych.
Następnie

odciskam go na
papierze.



Otrzymałam
pierwszą różę. Chcę

odbić kolejną, ale
trochę mniejszą. W
tym celu odginam

zewnętrzne liście
kapusty, aby mi się

nie odbiły na
papierze.



Następnie odbijam
liść kapusty. Maluję

go na zielono.



Kawałek sznurka,
który stworzy łodygi
kwiatów maluję na

zielono.



Maluję wycięte
kształty liści na

zielono i odbijam
przy łodygach

kwiatów.



GOTOWE!



Zastanów
się...

Z czego możesz
zrobić domowe

stemple?



Spróbuj...

wykonać pracę
własnego
pomysłu



Użyte w prezentacji zdjęcia:

https://mamotoja.pl/aparat-fotograficzny-dla-
dzieci-jaki-wybrac-modele-i-ceny-
przeglad,zakupy-dla-przedszkolaka-

artykul,27777,r1p1.html
https://www.sposobnawszystko.pl/pieczatki-i-

stemple-zrob-to-sam/
http://www.przewodnikmp.pl/stemple-slubne/
https://www.retronadruk.pl/zestaw-pieczatek-

firmowych-z-logo-i-handmade-prod258860.htm
https://nikamon.pl/

https://www.bma.net.pl/pieczatki/


