
Materiały plastyczne na zajęcia w DK Świt 
 

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 17.15-18.00* 

Przedział wiekowy: 4-6 lat- dzieci 

Koszt: 90 zł/miesiąc 

Sala: kominkowa: 21 

Prowadząca: Lucyna Makowska 

 

Materiały spis na cały sezon od września 2018 roku do czerwca 2019 roku 

 

Rysunek: 

1. blok techniczny format A3- 2 sztuki 

2. Teczka format A3 podpisana- 1 sztuka 

3. ołówki grafitowe 2B, 3b, HB- 3 sztuki 

4. gumka do ścierania i temperówka- 2 sztuki 

5.węgiel artystyczny – 1 opakowanie 

6. blok akwarelowy format A4 – 1 sztuka 

 

Malarstwo: 

1. farby temperowe w tubkach 1 opakowanie 

2. pędzle płaskie i okrągłe 8 sztyk po 4 z każdego rodzaju 

3. kubek z pokrywką niekapiący 

4. paleta malarska plastikowa- 1 sztuka 

5. pastele tłuste- olejne 1 opakowanie 

6. pastele suche- 1 opakowanie 

 

Papieroplastyka: 

1. blok techniczny kolorowy format A3 

2. blok kolorowy miękki A3 

3. nożyczki do papieru – jedna sztuka 

4. klej zwykły biurowy w sztyfcie 

5. klej magiczny do drewna, tektury – 1 sztuka 

6. taśma klejąca- 1 sztuka 

7. taśma dwustronna – 1 sztuka 

 

Techniki mieszane: 

1. tusz kolorowy 3 kolory podstawowe czerwony, żółty, niebieski 

2. rękawiczki gumowe ochronne 

3. flamastry 

4.kredki świecowe 

5.kredki ołówkowe 

6.kredki akwarelowe 

7. papier ścierny ciemny kolor 5 arkuszy 

8. papier szary pakowy 2 arkusze 

9. folia bąbelkowa – 1 arkusz 

10. tektura falista mix kolorów- 1 opakowanie 

11. pianka plastyczna- dekoracyjna mix kolorów -1 opakowanie 

12. płatki kosmetyczne -10 sztuk 

13. patyczki kosmetyczne- 1 opakowanie 

14. wata- 1 opakowanie 

14. bandaż zwykły – 1 rolka 

16. folia aluminiowa – 1 rolka 



17. worek niebieski na śmieci- 2 sztuki 

18. talerzyki papierowe okrągłe 5 sztuk 

19. kubeczki przeźroczyste do napojów małe- 6 sztuk 

20 druciki kreatywne 1 opakowanie 

21. patyczki grilowe – 1 opakowanie 

22. brokat sypki- mix kolorów- 1 opakowanie 

23. brokat w żelu – mix kolorów – 1 opakowanie 

24. gąbki do mycia naczyń 2 sztuki 

 

 

Rzeźba- modelowanie: 

 

1. plastelina- 1 opakowanie 

2. patyczki drewniane- wykałaczki – 1 opakowanie 

3. glinka samoutwardzalna-biała – 1 opakowanie 

4. cekiny- dowolne 

 

 

 


