PLASTYKA
KLASA VI
Tematy do zrealizowania w okresie: 25.05.2020r –26.06.2020r. (4 lekcje)
1. Temat: Zrób to sam- Ekologiczna sztuka użytkowa/upominek dla mamy
Na tej lekcji zapoznasz się z propozycjami prac z dziedziny designu, związanymi z
wykorzystaniem w projektach zużytych produktów i surowców wtórnych.
Materiał: podręcznik, s. 106-107
Zadania: 1. Zapoznaj się z tekstem, podr., s. 106, 107
2. Zaprojektuj upominek dla mamy , zgodnie z tematem. (może to być, np. miękki naszyjnik, podr., s.
107 lub inny wymyślony przez Ciebie). Zdjęcie pracy prześlij do oceny.

2. Temat: Secesyjne dzieła sztuki użytkowej
Na tej lekcji poznasz wybrane secesyjne dzieła sztuki użytkowej, secesyjne wzornictwo,
pochodzące z ok. 1895-1905r.
Materiał: podręcznik, s. 104-105
Zadania: 1. Zapoznaj się z materiałem, podr., s. 104-105
2. Wykonaj ćwiczenie ze str. 104.

3. Temat: Bezpieczne wakacje- perspektywa barwna (utrwalenie).
Z poprzednich lekcji w kl. VI znacie już np. perspektywę rzędową, kulisową, barwną.
Przypomnijmy:

Perspektywa rzędowa:

Sztandar z Ur (2900-2334 p.n.e.)

Perspektywa kulisowa:

Malowidła z jaskini Almaden

Przykłady perspektywy barwnej:
Perspektywa barwna wykorzystuje właściwości barw, a raczej sposób ich odbierania
przez nasz mózg. I tak: kolory zimne wydają się oddalać, a ciepłe zbliżać. To złudzenie
pozwala nam wyrazić przestrzeń na obrazku.

Roelandt Savery, Pejzaż z ptakami

Ćwiczenie:
Dowolną techniką malarską stwórzcie obraz pod tytułem „Bezpieczne wakacje”.
Może to być bezpieczna zabawa w ogrodzie, wyprawa do lasu, na łąkę kwietną lub inna
scena plenerowa, kojarząca się z tym hasłem.
Najważniejsze jest jednak to, abyście zastosowali perspektywę barwną. To znaczy, rzeczy
i postacie znajdujące się blisko niech będą w barwach ciepłych, a elementy odległe w
zimnych.
4. 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 (np. muzeum
etnograficzne poświęcone sztuce ludowej).

