
OPIS, KOLOROWANKA, RYSUNEK 

Tworzenie
ilustracji do

opowiadania



1 .  ZADANIE

2. ZADANIE

3. ZADANIE

Pierwszym zadaniem będzie opis
zaproponowanych przeze mnie ilustracji do

Opowiadań Muminków.

Drugim zadaniem będzie pokolorowanie ilustracji
przedstawiającej Muminki przy choince.

Trzecim zadaniem będzie narysowanie ilustracji
do jednego z odcinków serialu animowanego

"Muminki".

Naszą pracę
podzielimy
na 3
zadania



Ilustracja to obraz, fotografia
lub rysunek, dodany do
napisanego lub
wydrukowanego tekstu
(książka, artykuł prasowy,
hasło w encyklopedii), mający
za zadanie go uzupełniać,
objaśniać albo zdobić.

Czym jest
ilustracja?



PRZYKŁADY
ILUSTRACJI

Ilustracja wyjaśniająca



ILUSTRACJA
WYJAŚNIAJĄCA

Ilustracja wyjaśniająca to
ilustracja która wyjaśnia jakieś

słowo. Możemy je spotkać w
książkach edukacyjnych, na

przykład książkach
historycznych, przyrodniczych.



PRZYKŁADY
ILUSTRACJI

Ilustracja opisująca



ILUSTRACJA
OPISUJĄCA

Ilustracja opisująca to
ilustracja, która opisuje co się

dzieje w opowiadaniu lub
wierszu.



DOPASUJ
ILUSTRACJĘ
DO JEJ
NAZWY

Ilustracja opisująca

Ilustracja wyjaśniająca



Pierwszym zadaniem
będzie opis
zaproponowanych
przeze mnie ilustracji
do Opowiadań
Muminków.

 Zadanie1.



Przyjrzyjmy się
ilustracji z Opowiadań

Muminków



- co przedstawia
ilustracja?

-ile postaci widzę na
ilustracji?

- co robią postacie
na ilustracji? 

Odpowiedz...



- co przedstawia
ilustracja?

-ile postaci widzę
na ilustracji?

- co robią
postacie na

ilustracji? 

Odpowiedz...



Ilustracja przedstawia 6
postaci w ogrodzie lub w

domu z dużą ilością roślin.
Widzę kwiaty i palmy. 

Jeden z muminków wisi na
żyrandolu, więc pewnie

znajdują się w domu. Włóczykij
wygląda jakby się ukrywał, a

muminek na dole jest
wystraszony. Być może

wystraszył się postaci za sobą.



Przyjrzyjmy się ilustracji z
Opowiadań Muminków



Przyjrzyjmy się
ilustracji z Opowiadań

Muminków



- co przedstawia
ilustracja?

-ile postaci widzę na
ilustracji?

- co robią postacie
na ilustracji? 

Odpowiedz...



Drugim zadaniem będzie
pokolorowanie ilustracji
przedstawiającej Muminki
przy choince. Wydrukuj
następną stronę lub narysuj
podobna ilustrację i
pokoloruj ją.

2. Zadanie





WYBIERAMY KOLORY
JAKICH BEDZIEMY UŻYWAĆ

- Jakim kolorem pokolorujesz choinkę?
- Jakim kolorem pokolorujesz lampki na
choince?
- Jakim kolorem pokolorujesz muminka?
- Jakim kolorem pokolorujesz gwiazdę na
czubku choinki?



Trzecim zadaniem
będzie narysowanie
ilustracji do
jednego z odcinków
serialu
animowanego
"Muminki".

3. Zadanie



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=3TFSMRSWVKI&AB_CHANNEL=AEROZOL

OBEJRZYJ

Wklej poniższy link do przeglądarki internetowej,
przeniesie Cię do Youtube, gdzie obejrzysz jeden z
odcinków serialu animowanego "Muminki"
zatytułowanego "Zbliża się gwiazdka".



PRZYGOTUJ

ołówek
kartkę papieru
gumkę
kredki



NAUCZMY SIĘ RYSOWAĆ
MUMINKI



1 .ZACZYNAM
OD GŁOWY Z

WIELKIM
PYSZCZKIEM

2.RYSUJĘ
TUŁÓW

3.RYSUJĘ
RĘCE

4.RYSUJĘ
NOGI



5. RYSUJĘ
OCZY I  USZY

6. DODAJĘ
OGON I

GOTOWE!



STWÓRZ ILUSTRACJĘ DO WYBRANEJ
SYTUACJI Z SERIALU



Możesz zatrzymać
film w wybranym
momencie i
postarać się
przerysować to,
co widzisz.



DLA CHĘTNYCH

Przeczytaj poniższy tekst opowiadania i spróbuj stworzyć do niego
ilustrację.

„Choinka”
Paszczak odkopał ze śniegu dach domu i obudził Muminki z
zimowego snu, mówiąc, że nadchodzi Wigilia. Narzekał przy tym na
brak czasu, rozgardiasz. Rozbudzony po kilku miesiącach snu
Muminek niczego nie rozumiał, obudził jednak rodzinę. Nikt nie
wiedział, czym jest Wigilia, toteż wyszli na zewnątrz.



Tu zdziwiło ich to, że cały świat pokryty był białym puchem, zimnym
w dotyku. Do tej pory nigdy jeszcze nie widzieli śniegu, przecież
zwykle przesypiali całą zimę. Zaczęli się obawiać Wigilii, tym
bardziej, iż zauważyli, że wszyscy sąsiedzi są dziwnie zabiegani, nie
mają na nic czasu. Ciotka, Paszczaka, przechodząc poradziła im,
by postarali się o choinkę. Zatem Tatuś i Muminek wybrali się po
choinkę do ogrodu sąsiadki, a Mamusia przygotowała pasy
ratunkowe, strzelbę Tatusia i ciepłe kompresy, bo nigdy nic nie
wiadomo. Tymczasem Tatuś i Muminek dowiedzieli się, że choinkę
należy ubrać. Mama zatroskała się, gdyż w całym domu nie było
takich wielkich ubrań. 



Malutkie leśne stworzonko, zaproszone na herbatę, powiedziało, że
choinkę podobno ozdabia się ładnymi rzeczami. Tatuś i Muminek
umieścili choinkę na śniegu przed domem, a potem cała rodzina
uczestniczyła w przybieraniu jej muszlami, wisiorkami od żyrandola,
a nawet jedwabną różą, którą kiedyś Tatuś podarował Mamusi.
Znów spotkali Ciotkę Paszczaka, która wspomniała o
przygotowaniu jedzenia na Wigilię. Muminki były nieco zdziwione,
że Wigilia je, ale Mamusia przygotowała kilka wspaniałych potraw,
które umieszczono wokół choinki. Wtedy Muminek dowiedział się
od Paszczaka o prezentach. 



Wszyscy przygotowali więc piękne paczki z napisem: „Dla Wigilii”.
Potem usiedli na śniegu i czekali na katastrofę. Znów pojawiło się
leśne stworzonko z życzeniami przyjemnej Wigilii. Zapytało też, czy
wraz z krewnymi może podejść bliżej i popatrzeć na tak piękną
choinkę. Po dłuższej chwili Tatuś i Mamusia podarowali wszystko
biednym leśnym stworzonkom. Wszystkie Muminki na wszelki
wypadek ukryły się na werandzie, a małe leśne stworzonka były
szczęśliwe, jak nigdy dotąd.Widząc to, Muminki znów zapadły w sen
zimowy.



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://pl.wikipedia.org/wiki/Ilustracja

http://www.sfera.umk.pl/13795/najslynniejsza-
finska-rodzina-czyli-muminki-w-roli-glownej/

https://www.wykop.pl/link/2622905/dokad-idziesz-
wloczykiju/

https://brainly.pl/zadanie/13921273


