
 

PLASTYKA KLASA V 

TEMAT: OD SŁOWA DO OBRAZU – ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA s 

Ilustracja to obraz, fotografia, rysunek lub inny element graficzny towarzyszący 

tekstowi, mający na celu jego objaśnienie lub uzupełnienie. 

 

Książka ilustrowana jest połączeniem kultury werbalnej (tekst) i wizualnej (obraz). 

W ilustracji słowo powołuje do życia obraz. Słowo i obraz są ze sobą mocno 

związane i uzupełniają się nawzajem. Ilustrator może przedstawić za pomocą 

obrazu dokładnie to, co znajduje się w tekście. Może też wzbogacić go poprzez 

dodanie elementów, które nie są wprost nazwane w tekście, a które dopowiadają, 

budują czytelnikowi świat przedstawiony. 

 

Paleta barw a nastrój 

Zadaniem ilustratora jest stworzyć taką ilustrację, która nie tylko za pomocą obrazu 
ukaże to, co zawarte w tekście, lecz także odda nastrój, stworzy odpowiedni klimat 
i przekaże pewne emocje. W tym kontekście niezwykle istotne są barwy. Barwy 
ciepłe, jaskrawe, nasycone kojarzą się z radością, optymizmem, energią. 
Natomiast barwy zimne, złamane, nienasycone – ze smutkiem, niepokojem, 
tajemniczością. 

 

Polecenie 1 

Potrzebne będą: kartka, pędzle, farby, woda. 

Przeczytaj fragment tekstu i zastanów się, jaka paleta barw najlepiej odda opisywaną 
rzeczywistość, a następnie wykonaj ilustrację malarską do tekstu. 

[...] Z każdą minutą plamy zielonej trawy robiły się coraz większe, a śniegu było coraz mniej. 
Z każdą minutą coraz więcej drzew zrzucało swoje śnieżne kożuchy. Wkrótce, gdzie tylko 
można było okiem sięgnąć, zamiast białych kształtów widniały ciemnozielone jodły albo czarne 
gałęzie nagich jeszcze dębów, buków i wiązów. Potem biała dotąd mgła zrobiła się złocista, 
a w końcu rozwiała się zupełnie. Fale cudownego słonecznego światła zalały poszycie puszczy, 
a nad głowami, między wierzchołkami drzew, zajaśniało błękitne niebo. Wkrótce zdarzyło się 
jeszcze więcej cudownych rzeczy. W pewnym momencie, kiedy doszli do skraju zagajnika 
srebrnych brzóz, Edmund zobaczył murawę pokrytą wszędzie żółtymi kwiatkami – 

https://epodreczniki.pl/a/od-slowa-do-obrazu---ilustracja-ksiazkowa/DMw1j8XoB#DMw1j8XoB_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/od-slowa-do-obrazu---ilustracja-ksiazkowa/DMw1j8XoB#DMw1j8XoB_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/od-slowa-do-obrazu---ilustracja-ksiazkowa/DMw1j8XoB#DMw1j8XoB_pl_main_concept_3


chelidoniami. Plusk wody stawał się coraz głośniejszy; w końcu musieli się przedostać przez 
prawdziwy strumień. Rosły nad nim kwitnące przebiśniegi. – Pilnuj swego nosa! – warknął 
karzeł i szarpnął sznurem, gdy zobaczył, że Edmund odwrócił głowę, aby na nie spojrzeć. Ale 
oczywiście nie mógł mu przeszkodzić w widzeniu tych wszystkich dziwów. Nie minęło pięć minut, 
gdy dostrzegł z tuzin złotych, purpurowych i białych krokusów, rosnących wokół jakiegoś starego 
drzewa. Potem usłyszał dźwięk jeszcze słodszy od pluskania wody. Tuż przy ścieżce, którą szli, 
zaćwierkał nagle z gałęzi jakiś ptaszek i natychmiast odpowiedział mu trochę dalej drugi. 
I wówczas, jakby to był sygnał, rozległo się ze wszystkich stron ćwierkanie i świergotanie, a za 
chwilę cały las rozbrzmiewał śpiewem ptaków, a gdziekolwiek Edmund spojrzał, widział ptaki 
ulatujące z gałęzi albo szybujące nad głowami, albo ścigające się nawzajem, albo sprzeczające się 
żartobliwie między sobą, albo układające sobie dzióbkami piórka. [...] 

C. S. Lewis, Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa, Media Rodzina, Poznań, 2005. 

 


