PLASTYKA
KLASA IV
Tematy do zrealizowania w okresie 25.05.2020r –26.06.2020r. (5 lekcji)
1. Temat: Pozostałe techniki malarskie - prezent dla mamy .
Na tej lekcji zastosujesz w praktyce elementy plastyczne: linię, plamę, barwę, kształt
-oraz wykorzystasz wybraną technikę malarską
Materiał: podręcznik, s. 60; filmik na youtube https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0
potrzebne: karton lub blok techniczny, fotografie, przedmioty do udekorowania, papier
kolorowy, farby plakatowe, kredki, klej, nożyczki, pędzle, naczynie na wodę, gazety do
podłożenia
Zadanie: 1. W podręczniku masz propozycję wykonania prezentu dla mamy z okazji jej
święta.-s. 60.
2. Wykonaj obraz dla mamy, np. w technice mieszanej, zgodnie z instrukcją (s.60) lub inny
upominek, wymyślony przez siebie.
3. Inny upominek: Laurki - proste kwiaty z kółek , znajdziesz, np. na:
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w
https://www.youtube.com/watch?v=mLPd9vjnLh0

2. Temat: Tworzę przez cały rok- W świecie projektanta -Stroje na różną okazję.
Na tej lekcji zaprojektujesz strój według własnego pomysłu na wybraną przez siebie okazję;
użyjesz barw ciepłych i zimnych lub dopełniających i złamanych.
Materiały: podręcznik, s.27-30;
Zadania: 1. Przypomnij, co to są barwy podstawowe i pochodne, dopełniające i złamane, s.2730.
2. Na kartce A4 zaprojektuj strój na dowolną okazję, np. na wycieczkę, na co dzień, sportowy.
Pamiętaj, żeby ubranie zajmowało dużą część kartki. Można zaprojektować dodatki takie jak
czapka, torebka, plecak, buty. Użyj do tego dowolnej techniki plastycznej.
4. Pracę wyślij w wyznaczonym terminie.
5. Przypomnienie wiadomości:
Barwy ciepłe, kojarzą się z ogniem, ze słońcem.
Barwy zimne – z wodą, zachmurzonym niebem.
Zobaczcie, jak barwy ciepłe i zimne rozlokowane są na kole barw.

Oto prace dzieci, w których oddzielono barwy ciepłe od zimnych (źródło: Internet)

Część malowana barwami ciepłymi wydaje się być weselsza, przyjazna, wprawiająca w dobry
humor i dodająca energii.
Część zimna jest poważna, nawet smutna, posępna, na niektóre osoby może działać
przygnębiająco lub uspokajająco.
6. Ćwiczenie dla zainteresowanych:
Sprawdź swoją wiedzę o barwach ciepłych i zimnych rozwiązując test na stronie
epodreczniki.pl
https://epodreczniki.pl/a/cieplo-i-zimno---jak-mowia
kolory/DX3AtyVLM?showShareModal=1

Tematy do zrealizowania w okresie 8.06.2020r –26.06.2020r.
3. Temat: Muzeum realne i wirtualne
Na tej lekcji zwrócisz uwagę na muzeum jako bardzo ważne miejsce dla każdego, kto chce
się rozwijać, zdobywać wiedzę lub podziwiać piękne przedmioty.
Materiały do lekcji/zadania:
1. Odwiedź kanał You Tube Muzeum Narodowego w Warszawie:
https://www.youyube.com/user/promocjamnw
2. Odwiedź kanał You Tube Muzeum Luwru w Paryżu i podziwiaj dzieła sztuki europejskiej:
https://www.youtube.com/user/louvre
3. Podziwiaj online największe dzieła malarstwa w Galerii Narodowej (National Gallery) w
Londynie: https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/google-virtual-tour
4. Zapisz notatkę:
1. Cenne dzieła sztuki polskiej- świadectwa rozwoju naszej kultury, są przechowywane w
muzeach narodowych. Znajdują się one w siedmiu większych miastach: Muzea Narodowe w
Krakowie, w Warszawie, w Kielcach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, w Gdańsku.
2. Ważne dzieła gromadzą też muzea miejskie, okręgowe i regionalne.
3. Istnieją muzea, np.: historyczne, literatury, kolejnictwa, medycyny, motoryzacji, morskie i
wiele innych, poświęconych różnorodnym dziedzinom życia człowieka.
4. Temat: Tworzę przez cały rok-Bezpiecznie w górach i nad wodą
Na tej lekcji stworzysz pracę na określony temat z elementów wykonanych według własnego
pomysłu, dbając o estetykę wykonania.
Materiały do lekcji/zadania:
1. Wykorzystując swoją wiedzę na temat właściwości materiałów i różnych technik
plastycznych, wykonaj pracę plastyczną, dowolną techniką, na temat: Bezpiecznie spędzam
czas wolny... ( nad wodą, w lesie, w górach...). - wybierz miejsce, w którym będziesz lub
chciałbyś być w czasie wakacji i przedstaw, jak bezpiecznie spędzisz tam czas.
5.Temat: Sylwetki wybranych artystów ludowych.
Na tej lekcji dowiesz się, że muzeum etnograficzne to miejsce, gdzie możemy zobaczyć i
bliżej poznać dzieła sztuki ludowej.
Materiały do lekcji/zadania: 1. Zobacz film o twórczości Eweliny Pęksowej, jednej z
najbardziej znanych artystek malujących na szkle (artystki z Zakopanego):
https://ninateka.pl/film/sztuka=ludowa-i-naiwna-ewelna-peksowa

2. Zobacz film o twórczości Romana Śledzia, jednego z najwybitniejszych polskich
rzeźbiarzy ludowych:
https://ninateka.pl/film/roman-sledz-sztuka-ludowa-i-naiwna-1
3. Opowiedz o artyście ludowym, którego twórczość zrobiła na Tobie największe wrażenie.

