
PLASTYKA 

KLASA VII 

Tematy do zrealizowania w okresie 27.04.2020r –24.05.2020r. (4 lekcje) 

Temat 1:  Tworzenie z natury - martwa natura 

N a tej lekcji poznasz/przypomnisz typy rejestracji natury: obserwacja, szkic, odwzorowanie, 
przetworzenie, karykatura. 

Materiał: podręcznik, s. 66, 68; ikony sztuki-martwa natura; temat Ołówek- martwa natura-przedmioty 
szklane na  https://www.youtube.com/watch?v=5kb1mGqKBgY 

Zadania: 1. Zapoznaj się z materiałem z podręcznika. 

2. Obejrzyj realizację tematu - Ołówek- martwa natura-przedmioty szklane na  

https://www.youtube.com/watch?v=5kb1mGqKBgY 

3. Wykonaj pracę plastyczną  inspirowaną naturą na temat: Martwa natura złożona z przedmiotów 
codziennego użytku i roślin. (pomoc- kompozycja, podr., s. 71) 

 

Temat 2:  Tworzenie z natury - pejzaż 

Na tej lekcji poznasz różne typy pejzażu. 

Materiał: podręcznik, s. 72-75 

Zadania: 1. Zapoznaj się z materiałem z podręcznika. 

2. Obejrzyj realizację tematu Jak namalować pejzaż?- na 

https://www.youtube.com/watch?v=0mpyYF8v8X0 

3. Wykonaj ćwiczenie, podr. 74;  (Mój pomysł na pejzaż) 

 

Temat 3: Tworzenie z natury  - portret i autoportret  

Na tej lekcji poznasz kilka typów portretów. 

Materiał: podręcznik, s. 76-79 

Zadania: 1. Zapoznaj się z materiałem z podręcznika. 

2. Obejrzyj filmik:  Jak malować portret - pastele... na 
https://www.youtube.com/watch?v=ncLTZGlEFFk 

3. Wykonaj portret dowolnej postaci lub autoportret. 

 



Temat 4. Czym jest projekt artystyczno- edukacyjny? Etapy projektu. 

Na tej lekcji poznasz etapy projektu takie jak: faza przygotowawczą, faza realizacyjna zakończona 
zaplanowanym wydarzeniem, podsumowanie projektu. 

Materiał: podręcznik, s. 80-83 

Zadania: 1. Zapoznaj się z projektem- podręcznik, s. 80-83. 

2. Wykonaj projekt w formie prezentacji na temat: Patron naszej szkoły. Najpierw przypomnij 
życiorys Prymasa Wyszyńskiego, ważne wydarzenia. Potem wyróżnij etapy w życiu Prymasa, np. 
dzieciństwo, studia ...., podróże...itd. (dowiesz się wtedy, ile osób potrzeba do projektu). Porozmawiaj  
teraz (np. telefonicznie) z wybranymi kolegami/ koleżankami. Ustalcie -  każda z osób opracuje jeden 
etap z życia Prymasa. Powstały projekt będzie się składał z kilku krótkich prezentacji (nie zapomnij 
się podpisać pod swoją prezentacją). - termin realizacji zadania: 2 tygodnie. 

 Jest wiele materiałów do wykorzystania, np. na:  http://scholaris.pl/zasob/68174 

https://biografia24.pl/stefan-wyszynski/ 

 


