
 

PLASTYKA KLASA IV 

Marzec – tydzień 1 
Lekcja 1. Kompozycja obrazu – układ elementów w pracy plastycznej 
 Nauczę się tworzyć i rozpoznawać kompozycję symetryczną na płaszczyźnie i w 
przestrzeni. Zaznajomię się z pojęciami: kompozycja, komponować, symetria, kompozycja 
symetryczna, kreska, oś symetrii. 

 

 

Wykonaj pracę plastyczną w dowolnej technice (pastele, farby, cienkopisy) przedstawiającą 

motyla z rozłożonymi skrzydłami, względem osi symetrii. Pamiętaj o użyciu barw 

podstawowych i pochodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo proszę o wysyłanie efektów swojej pracy (zdjęć),które będą oceniane na adres 

v.binkowska@onet.pl   

 

 

 

mailto:v.binkowska@onet.pl


 

 

PLASTYKA KLASA V  

Marzec – tydzień 1. 
Lekcja 1. Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła.  

 
Rzeźby są wykonane do oglądania głównie dookolnego, a rzadziej do spoglądania na nie z góry 
lub z dołu. Rzeźba jest przestrzenna i stanowi bryłę.  Oprócz tych cech rzeźba może posiadać 
fakturę (w zależności od użytego materiału) lub kolor (polichromię). 

 

 

 

 

 

 
 

Rzeźby Magdaleny Abakanowicz 

 
Wykonaj pracę plastyczną, przestrzenną, trójwymiarową  „Skrzydlate, fantastyczne zwierzęta” 

lub „Papierowe ptaki” . Zapoznaj się z pojęciami: bryła, przestrzeń, trzy wymiary. 

 

 

Bardzo proszę o wysyłanie efektów swojej pracy (zdjęć),które będą oceniane na adres 

v.binkowska@onet.pl   

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
mailto:v.binkowska@onet.pl


 

 

PLASTYKA KLASA VI 

 

Marzec – tydzień 1 
Lekcja 1. O walorze  
 Walor – w malarstwie jasność barwy, natężenie światła względnie cienia (ilość jasności i 
ciemności), jaka zawarta jest w tonie kolorystycznym. 
 
Walor wiąże się z poczuciem ciężaru koloru, ponieważ barwy i odcienie jasne są lekkie i ulotne, a 
ciemne sprawiają wrażenie ciężkości i masywności. Odpowiednie rozłożenie walorowe organizuje 
kompozycję kolorystyczną. W kompozycji malarskiej światło może być rozłożone równomiernie w 
całej kompozycji, ale może też stanowić ostre kontrasty o zabarwieniu emocjonalnym. Siła waloru 
zależy od barwy przedmiotów w naturze, a także od kierunku ich oświetlenia. 
 
 

            
 
Jean Francois-Millet – “Autoportret”               Edgar Degas –  “Błękitne tancerki” 
 
Wykonaj pracę plastyczną. „Światła latarni morskiej na morzu”, „Światła samochodów w 
nocy” lub „Portret jak czarno-białe zdjęcie.( do wyboru) 
 Zaznajomię się z pojęciami: walor barwy, walor plamy, jasność barwy, jasność plamy, 
pejzaż, portret. 

Bardzo proszę o wysyłanie efektów swojej pracy (zdjęć),które będą oceniane na adres 

v.binkowska@onet.pl   

 

mailto:v.binkowska@onet.pl


 

 

PLASTYKA  KLASA VII 

Marzec – tydzień 1 
LEKCJA 1 -  Analiza dzieła sztuki – opis obraz 

 
1.Nazwij dzieło sztuki autora i określ technikę wykonania (obraz , rzeźba, grafika, 
rysunek, fotografia , akwarela, obraz olejny) 
 
2.Rozbierz obraz na elementy pierwsze, czyli na: 
- na pierwszym planie 
- na drugim planie 
- na dalszym planie 
- w tle... w głębi.. 
- w rogach (w prawym górnym itd) 
 
3.Kontrasty na obrazie (miejsca jasne, ciemne, układ światła, cień) barwy, które 
dominują 
 
4.Nastrój,jaki wywołuje dzieło 
-pogodny (radosny, ciepły) 
-ponury (przygnębiający, chłodny) 
-uroczysty (podniosły) 
-zwykły (codzienny) 
 
5.Określ epokę i styl do którego pasuje to dzieło ( dzieło klasyczne, rokokowe, 
imresjonizm, symbolizm, abstrakcjonizm) 
 
6.Określ temat obrazu - zwróć uwagę na ile tytuł wiąże się z tematem 
 
7.Uzwzględnij inne rodzaje opisów w zależności od tematu 
- opis pejzażu 
- opis przedmiotu 
- opis postaci 
 
8.Wyraź swoją opinię o dziele sztuki-jakie wrażenie na tobie robi, z czym się kojarzy. 
Czy lubisz ten rodzaj sztuki, czy odpowiadają Ci barwy i kontrasty na tym obrazie 

Dokonaj opisu obrazu  wybranego przez siebie , który wywarł na Tobie 
wrażenie i  umieść go w swojej pracy w formie zdjęcia (reprodukcji). 

Bardzo proszę o wysyłanie efektów swojej pracy (zdjęć),które będą oceniane na adres 

v.binkowska@onet.pl   

 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=374&w=obraz&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=374&w=planie&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=374&w=pogodny&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=374&w=obrazu&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=374&w=opini%C4%99&s=7
mailto:v.binkowska@onet.pl

