Materiały dla klas I

Materiały

uwagi

przykład

WAŻNE!
Warto eksperymentować z różnymi materiałami, papierami czy pisakami. Nie zawsze jest konieczne aby były to firmowe i markowe
produkty. Częśc przedmiotów możemy wykonać sami. Wiele ciekawych produktów można znaleźć w sklepach typu TIGER,
CASTORAMA, LEROY itp. W Tigerze sezonowo pojawiają się pisaki do kaligrafii, odpowiedniki Promarkerów, pisaki z elastyczną
końcówką czy pisaki aerografy. Niektóre materiały można kupować w kilka osób i dzielić się nimi lub kupować przez internet
zbiorowo żeby podzielić na kilka osób koszt przesyłki. To pozwala zaoszczędzić pieniądze. Warto jest inwerstować w przedmioty,
które wykorzystywane są latami. Są to linijki, teczki, pendrive itp.

komplet ołówków w pełnej gradacji od
5H do 5B

można kupować pojedynczo lub w
zestawie

http://www.szal-art.pl/olowki-grafitowe-koh-i-noor-zestaw-12olowkow-5b-5h_1388_2910/

farby akwarelowe

dowolny zestaw

http://www.szal-art.pl/zestaw-akwareli-w-metalowym-opakowaniu12-kolorow-uart_55_5243/
http://www.szal-art.com/farby-plakatowe-1l-lefranc-bourgeoisgouache-tempera_1378_4784/

farby temperowe w tubach
medium opóżniające do akryli

medium powoduje wolniejsze wysychanie http://www.szal-art.pl/medium-opozniajace-do-akryli-100mlfarb. dodaje się bezpośrednio do farby
renesans_1690_7130/

zestaw farb akrylowych
paleta

drewniana lub plastikowa

kredki czarne

miękka kredka

węgiel rysunkowy

dowolny rodzaj węgla

http://www.szal-art.com/paleta-drewnianaowalna_1712_479/30x40x05-cm/

http://www.szal-art.com/wegiel-w-sztabkach_801/
http://www.szal-art.com/gumka-chlebowa-koh-i-noor_1547_2019/

gumka chlebowa do mazania
kolorowe pisaki

można kupować pojedynczo lub w
zestawie

http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/20184041/

zestaw czarnych pisaków z różnymi
końcówkami i grubościami

można kupować pojedynczo lub w
zestawie

http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50266177/

pędzelki w różnych grubościach

można kupować pojedynczo lub w
zestawie

http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10193319/

pędzelki okrągłe z długim włosem

nr 0, 1 lub 2

http://www.szal-art.pl/pedzle-syntetyczne-renesans-seria1010rl_1405_5185/nr-0/

pędzle malarskie szczeciniaki

różnej grubości i szerokości
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pędzle do akwareli

różnej wielkosci i grubości. Ważne aby
były miękkie.

pędzle gąbkowe

mozna wykonać samodzielnie lub kupić
zestaw różnych grubości i wielkości

http://www.szal-art.pl/pedzel-gabkowy-okragly-dotopowania_981_4055/

pisaki pędzelkowe

zestaw pisaków z końcówkami różnej
grubości. Pisaki możemy napełniać
tuszem lub ecoliną wielokrotnie.

http://www.szal-art.pl/graphit-zestaw-pustych-pisakowpedzelkowych-3x5ml_1550_6831/
http://www.szal-art.pl/linijka-szkolna-aluminiowa-z-uchwytems2_1393_3110/

linijka aluminiowa z uchwytem 30 i 50
cm
nożyczki, nożyk szeroki i wąski lub
skalpel

do kupienia w sklepach malarskich lub
papierniczych

kolorowy papier w bloku

do kupienia w sklepach lub hurtowniach
papierniczych. Czasami zdarzają się w
Lidlu takie bloki z kolorowym papierem.

kolorowa bibuła

do kupienia w sklepach lub hurtowniach
papierniczych. Można kupić w zestawie
pełną gamę kolorystyczną.

obsadka

można kupic 2 obsadki żeby za każdym
razem nie wymieniać stalówek

http://www.szal-art.pl/obsadki_1069_4413/obsadka-naturalna-demon-/

tusz

czarny i kolorowy

http://www.szal-art.pl/tusz-kreslarski-koh-i-noor-20-ml_153_535/

tusz chiński

opakowanie 500 ml

http://www.szal-art.pl/tusz-chinski-w-plynie-dk_153_5247/500ml/

atrament chińnski do piór

czarny

sucha igła

nie jest konieczne aby kupować
profesjonalne igły

http://www.szal-art.pl/sucha-igla_617_3501/s1-1mm/

dłuta do linorytu

dłuta można kupować pojedynczo lub w
zestawach. Ważne aby dysponować
kilkoma różnymi końcówkami.

http://www.szal-art.pl/zestaw-dlut-do-linorytu-8-sztuk_1682_1921/

teczka B1

http://www.szal-art.pl/plastikowa-czarna-teczkaleniar_164_3046/b1-1020x730x35-mm/

teczka B2

http://www.szal-art.pl/plastikowa-czarna-teczkaleniar_164_3046/b2-730x520x35-mm/

pendrive

16 lub 32 GB

http://www.agito.pl/pamiec-flash-usb-goodram-twister-3-0-32gbusb-3-0-niebieski-pd32gh3grtsbr9/pd/DPTM3MBBM/?ref=vp_fam

dowolne szkicowniki A5, A4 i A3

warto doświadczać różnych papierów. Na http://www.szal-art.pl/blok-accademia-gamma_190_6455/
początek polecam serię firmy Gamma. Są
to papiery Schizzi i Academia
http://www.szal-art.pl/blok-schizzi-gamma-90g_190_241/
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