
KALIGRAFIA, MALARSTWO

Tworzenie kartek
okolicznościowych



Jeśli nie masz pomysłu
na stworzenie kartki,
możesz zainspirować się
pomysłami z Internetu.
Taką stroną internetową
jest na przykład
https://pl.pinterest.com/

Skąd brać
pomysły?



W przeglądarkę Google
wpisz hasło: pinterest, lub

skorzystaj z linku
https://pl.pinterest.com/

SPRAWDŹ



Wybierz
podkreśloną

czerwoną linią
stronę

SPRAWDŹ



W pole z lupką wpisz to, co chcesz obejrzeć,
na przykład. kartki na dzień babci i dziadka

SPRAWDŹ



1 .  ZADANIE

2. ZADANIE

Pierwszym zadaniem będzie poćwiczenie
kaligraficznego pisma i stworzenie napisu

wybranym stylem pisma.

Drugie zadanie to namalowanie kwiatowego
wzoru i umieszczenie napisu na kartce.

Naszą pracę
podzielimy
na 2
zadania



Pierwszym zadaniem będzie
poćwiczenie kaligraficznego
pisma i stworzenie napisu
wybranym stylem pisma.

 zadanie1.



Kaligrafia to sztuka
starannego i
estetycznego (ładnego)
pisania, często również
zdobionego artystycznie.

Czym jest
kaligrafia?

Przypomnienie



PRZYGOTUJ

kartkę papieru
ołówek
gumkę
farby, najlepiej akwarelowe
pędzel



Wykorzystaj karty pracy
do ćwiczeń ozdobnego

pisania. Jeśli masz
możliwość, wydrukuj je,

jeśli nie, spróbuj przepisać
do zeszytu.

POĆWICZ



Na
początku

poćwicz
pisanie po

śladzie
cienkich i

grubych
linii



Jak to
zrobić?

Cienkie linie
uzyskasz dotykając

delikatnie
końcówką pędzelka
do kartki, a grubsze
kiedy go dociśniesz.





Następnie
przejdź do

pisania
liter







Spróbuj wybrać
jeden z rodzajów

pisma i napisz tym
stylem "Dla babci i

dziadka" lub "Dla
babci" lub "Dla

dziadka". 



Drugie zadanie to
namalowanie kwiatowego
wzoru i umieszczenie napisu
na kartce.

2. zadanie



1 .NA POCZATKU
LECIUTKO OŁÓWKIEM

RYSUJĘ KSZTAŁT
SERCA

 
2. NASTĘPNIE MALUJĘ

LISTKI NA LINIACH
KSZTAŁTU

 
3.DOMALOWUJĘ

KWIATKI
 

4. UMIESZCZAM
OŁOWKIEM NAPIS

"DLA BABCI I
DZIADKA"



5. W ŚRODKU ZGIĘTEJ
NA PÓŁ KARTKI

NAKLEJAM MNIEJSZĄ
KARTKĘ, NA KTÓREJ

MOGĘ UMIEŚCIĆ
ŻYCZENIA

 
6.KOLOROWYM

DŁUGOPISEM
POPRAWIAM NAPIS I

WYCIERAM ŚLADY
OŁÓWKA. NAKLEJAM

SWOJĄ PRACĘ NA
KARTKĘ.



PRZYGOTUJ

2 kartki papieru (najlepiej jedną kolorową i jedną
białą, z bloku technicznego), ale możesz też użyć
jednej białej kartki technicznej zgiętej na pół
ołówek
gumkę
farby
pędzel

pisak
klej
nożyczki



Moja praca może Cię
zainspirować, ale może

masz też swój pomysł
na kartkę z okazji dnia

babci i dziadka. Do
dzieła!



Pomyśl...
Pomyśl, gdzie

umieścisz swój
napis. Czy będzie to
środek na górze, na
dole, a może z lewej

strony?



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://paulinaszczepanska.pl/2018/02/odreczne-

fonty-polskie-znaki.html
https://pl.dreamstime.com/cyrillic-chrzcielnica-

listy-na-bia%C5%82ym-tle-wektorowa-r%C4%99ka-
pisze-list-rosyjskiego-abecad%C5%82o-
slawistyczna-kaligrafia-image108941791

http://www.pismoozdobne.pl/kaligrafia/


