
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 wybraną historię z opowiadania.

o wiośnie w Dolinie Muminków 

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 Muminka
zachwycającego się
wiosennym otoczeniem.
Wydrukuj następną stronę
lub narysuj podobną
ilustrację i pokoloruj ją.

2. Zadanie





WYBIERAMY KOLORY
JAKICH BEDZIEMY UŻYWAĆ

- Jakim kolorem pokolorujesz Muminka?
- Jakim kolorem pokolorujesz trawę?
- Jakim kolorem pokolorujesz drzewo?
- Jakim kolorem pokolorujesz kwiat?



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

3. Zadanie



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=T3IAVVLLZHW&AB_CHANNEL=AEROZOL

OBEJRZYJ

Wklej poniższy link do przeglądarki internetowej,
przeniesie Cię do Youtube, gdzie obejrzysz jeden z
odcinków serialu animowanego "Muminki"
zatytułowanego "Wiosna w dolinie Muminków".



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

 

 



6. DODAJĘ
OGON I

GOTOWE!

5. RYSUJĘ
OCZY I  USZY

 



STWÓRZ ILUSTRACJĘ DO WYBRANEJ
SYTUACJI Z SERIALU



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



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.dailymotion.com/video/x2xs646


