PLASTYKA
KLASA VII
Tematy do zrealizowania w okresie 25.05.2020r –26.06.2020r. (4 lekcje)

1.Temat: Sztuka wokół nas. Upominek dla mamy
Na tej lekcji dostrzeżesz najbardziej popularne formy twórczości ludowej: malarstwo, grafikę,
rzeźbę i rzemiosło artystyczne, coraz popularniejszy etnodesign.
Materiał: podręcznik, s.10-11.
Zadania: 1. Zapoznaj się z tekstem, podr., s. 10-11
2. Zaprojektuj upominek dla mamy, np. biżuterię, sam naszyjnik, torebkę, flakon lub inny
(inspirowany lokalną tradycją- sztuka ludowa z naszego regionu)-ćwiczenie, s. 10.
3. Pomysły na upominek, prezent, także na:
https://miastodzieci.pl/czytelnia/prezenty-na-dzien-mamy-az-100-pomyslow-na-kazda-kieszen/

2. Temat: Analiza dzieł sztuki - sztuka nowoczesna.
Na tej lekcji przypomnisz elementy formy dzieła sztuki: technika wykonania i materiał,
faktura, kształty, proporcje i skala, barwa, kompozycja, perspektywa, światłocień, plama
barwna, linia
Materiał: podręcznik, s. 13-15; 64
Zadania: 1. Przeczytaj tekst, s. 13-15 oraz na s. 64.
2. Zwróć uwagę na hasła: fowizm, kubizm, futuryzm, ekspresjonizm; obejrzyj przedstawione
dzieła.
3. Zastanów się, jakie refleksje wzbudza kontakt z dziełami sztuki (odpowiedz na pytania,
podr., s. 64)

3. Temat: Co to jest perspektywa?- utrwalenie wiadomości
Na tej lekcji utrwalisz wiadomości na temat perspektywy zdobyte w kl. IV-VII.
Materiały. zadania:
1. Przypomnij: W plastyce perspektywą nazywamy sposób przedstawienia przestrzeni na
płaszczyźnie, czyli przeniesienie trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarową
płaszczyznę obrazu. Na początek perspektywa rzędowa.
Elementy kompozycji układano rzędami (pasami), te bliżej były na dole, a dalsze na górze
obrazu. Przykłady:

Malowidło ścienne prehistoryczne w jaskini w Hiszpanii

Malowidło z egipskiego grobowca, XV w. p. n. e.

2. Perspektywa kulisowa. O perspektywie kulisowej mówimy wtedy, gdy elementy
znajdujące się bliżej nas zasłaniają te, które są dalej.
Oto przykład:
Jan Vermeer „List miłosny”
XVII wiek
olej na płótnie
Muzeum Królewskie w
Amsterdamie

Co na obrazie znajduje się
najbliżej nas?
 Kotara, bo zasłania drzwi
 Drzwi, bo zasłaniają
miotłę, kominek, kosz z bielizną
 Kobieta siedząca, bo
zasłania kobietę stojącą
 Kobieta stojąca, bo
zasłania obraz na ścianie itd.

Dzięki zastosowaniu perspektywy kulisowej możemy zbudować głębię
na płaszczyźnie obrazu nawet na niewielkich odległościach.

Dlaczego tak się nazywa?
Kulisy w teatrze to przestrzeń, która jest zasłonięta dla oka widza, albo kotary zasłaniające
scenę. Dlatego perspektywę kulisową należy skojarzyć z zasłanianiem jednych elementów
przez drugie.
3. Perspektywa barwna- przykłady
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. Barwy ciepłe i barwy zimne - 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 (patrz poniżej).

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.

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.
4. Muzeum etnograficzne -to miejsce, gdzie możemy zobaczyć i bliżej poznać dzieła sztuki
ludowej.
a) 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
b) Zobacz film o twórczości Romana Śledzia, jednego z najwybitniejszych polskich
rzeźbiarzy ludowych:
https://ninateka.pl/film/roman-sledz-sztuka-ludowa-i-naiwna-1
5. Opowiedz (np. komuś w domu) o artyście ludowym, którego twórczość zrobiła na Tobie
największe wrażenie.

