
PLASTYKA KLASA VII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 30.11.2020r. - 22.12.2020r.                    

(4 lekcje) 

Temat 1: Asamblaż  jako nowa forma sztuki 

Materiały: podręcznik, s.36- 37 : Przeczytaj tekst, następnie napisz notatkę, co to jest asamblaż. 
Skorzystaj z treści zawartych w:  "Czy już wiesz?"-  str. 44. 

Uczeń: wyjaśnia, czym jest asamblaż;  

-wylicza środki wyrazu typowe dla nowejformy sztuki, 

- wykonuje pracę przestrzenną w wybranej technice plastycznej; 

Zadanie-praca plastyczna- ćwiczenie 6- podręcznik str. 44 (Artystyczny notes lub pamiętnik) 

Temat 2: Instalacja i wideoinstalacja jako nowe formy sztuki 

Materiały: podręcznik, s.39 : Przeczytaj tekst, następnie napisz notatkę, co to są instalacja, 
wideoinstalacja. Skorzystaj z treści zawartych w:  "Czy już wiesz?"-  str. 44. 

Uczeń:  

- wyjaśnia, czym są  instalacja, wideoinstalacja, 
- wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w sztuce najnowszej, 
- wylicza środki wyrazu typowe dla nowych form sztuki, 
- wykonuje pracę przestrzenną w wybranej technice plastycznej –według własnego pomysłu; 

Zadanie-praca plastyczna- ćwiczenie 1- podręcznik str. 44  (Świąteczna wystawa widoczna w oknie 
sklepowym) 

Temat 3: Mój pomysł na zimowy pejzaż 

Materiały:   
podręcznik, s. 82 - przykład instrukcji wykonania pejzażu 

Uczeń:  
- planuje kolejne etapy swojej pracy, 
- wykonuje przedmiot dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji lub według swojego pomysłu, 
- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały. 
Zadanie-praca plastyczna: Zimowy pejzaż /można wykorzystać  białą pastę do zębów lub białą 
plastelinę. (Kartkę z bloku technicznego pokryj najpierw farbami plakatowymi-różnymi kolorami, w 
zależności od tego , co będzie stanowiło pejzaż; kiedy  farba wyschnie pokryj pastą; następnie użyj 
,np. patyczka, plastikowego widelca itp,  aby żłobiąc różnej grubości  linie, tworzyć obraz- zimowy 
pejzaż) 
 
Temat 4:  Asamblaż i instalacja. Na co zwracać uwagę, oglądając nowe formy dzieł? 

Materiały: podręcznik, s.40-41 : Przeczytaj tekst; zastanów się, czym się różni asamblaż od dawnego 
obrazu (s.41); Obejrzyj dzieło R. Rauschenberga "Skok" (s.42-43) oraz Ikony sztuki s.45. 

Zadanie: Wykonaj dowolną ozdobę świąteczną lub zimową. 


