PREPRINT B
Plastyka. Na dobry start. Poradnik nauczyciela. Klasa 4.
Szkoła podstawowa

NA DOBRY START

PORADNIK
NAUCZYCIELA
PLASTYKA

4
v  ho j -  r o 7 v | -  o  -

Drodzy
Nauczyciele
Nowe prawo oświatowe zostało uchwalone.
Przed nami wielka reforma całego systemu
edukacji w Polsce, przed nami wielkie
NOWE…
… nowa sieć szkół,
… nowe podstawy programowe,
… nowe kompetencje kadry nauczycielskiej,
… nowa struktura szkolna i nowe egzaminy,
… nowe podręczniki i materiały edukacyjne.
Wymaga to od nas wszystkich – czujących
odpowiedzialność za edukację – połączenia sił
tak, aby dać nauczycielom i uczniom, szkołom
i dyrektorom możliwość spokojnego przejścia
przez proces transformacji w nową polską
szkołę.
Dlatego w tym roku proponujemy ofertę wydawniczą przygotowaną do nowej podstawy
programowej, czyli: nowe, najwyższej jakości podręczniki, nowe materiały ćwiczeniowe, nowe serwisy i zasoby elektroniczne,
nową obudowę metodyczną.
WSiP to rzetelny partner edukacji
od wielu lat!
Zapraszamy więc Państwa do partnerskiego
dialogu z naszymi konsultantami edukacyjnymi, do poszerzania wiedzy na spotkaniach
stacjonarnych i e-spotkaniach, do wnikliwej
lektury naszych publikacji i uczestnictwa
w warsztatach ORKE.
Wszystko po to, aby 1 września 2017 roku
ze spokojem zaczęli Państwo swoją pracę,
a na uczniów czekały w bibliotece nowe
podręczniki i ćwiczenia.

Małgorzata Simonides
Dyrektor Marketingu
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA
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Praktyczny kurs plastyki zapewnia aktywną naukę.
Zagadnienia plastyczne prezentowane krok po kroku ułatwiają
zrozumienie materiału.
Przejrzysta struktura i atrakcyjna szata graﬁczna zachęcają do
zgłębiania wiedzy.

Cykl autorstwa Stanisława
Stopczyka, zadania autorstwa
Barbary Neubart – sprawdzony
i lubiany przez nauczycieli,
w praktyczny sposób
poszerza wiedzę o sztuce.

Propozycje ćwiczeń
warsztatowych inspirują
dzieci do eksperymentów
artystycznych i poznawania
sztuki.

Podręcznik jest przygotowany
na 1 godzinę lekcyjną
tygodniowo.
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Praktyczny kurs plastyki
zapewnia aktywną naukę

PLASTYKA
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Treści teoretycznej towarzyszy ćwiczenie plastyczne, co zapewnia
efektywność nauczania.
Dzięki różnorodnym zadaniom plastycznym nauka jest atrakcyjna,
a uczniowie mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
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yjąc, pracując, odpoczywając, bawiąc się, wykonując
rozmaite czynności w pracy, w szkole lub w domu, posługujemy się rozmaitymi przedmiotami.
Niegdyś, przed tysiącami lat, pierwotny człowiek potrzebował niewielu takich przedmiotów. Do polowania służył mu
oszczep, do wykonywania czynności gospodarskich wystarczało narzędzie o odpowiednio ukształtowanym ostrzu, a do
jedzenia lub noszenia wody – proste naczynie gliniane. Jednak
w miarę rozwoju cywilizacji i form życia społecznego rosła
liczba przedmiotów niezbędnych człowiekowi, a dziś jest ich
po prostu mnóstwo. Dawniej potrzebne przedmioty i narzędzia każdy wykonywał sam. Później zajęli się tym specjalnie
wykwalifikowani rzemieślnicy. Dlatego ta dziedzina sztuki
nosi nazwę rzemiosła artystycznego.
Rzemiosło artystyczne to wykonywanie rozmaitych sprzętów, przedmiotów lub narzędzi przez wykwalifikowanych
artystów rzemieślników.
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Aktywna praca na lekcji
zapewnia lepsze przyswojenie
wiedzy i kształci umiejętność
samodzielnej pracy.

Zagadnienia
plastyczne
prezentowane krok
po kroku ułatwiają
zrozumienie
materiału
2
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Zadania typu „pomyśl i odpowiedz”
skłaniają do kreatywnego
myślenia i podejmowania
twórczych działań.

Podręcznik napisany prostym językiem, bliskim uczniom,
co sprzyja dobremu zrozumieniu treści.
Solidne podstawy edukacji plastycznej – zagadnienia
plastyczne są wprowadzane stopniowo – od kropki i kreski
do bardziej skomplikowanych, dzięki czemu nauka jest
efektywna.
Rozdział poświęcony sztuce ludowej w przystępny sposób przedstawia materiał związany z tym zagadnieniem,
ukazując uczniom różne jej formy i znaczenie.

Przejrzysta struktura i atrakcyjna szata
graﬁczna zachęcają do zgłębiania
wiedzy

PLASTYKA

Podręcznik jest podzielony na jednostki lekcyjne. Uporządkowana struktura
ułatwia nauczycielowi planowanie pracy, a uczniom przyswajanie wiedzy.
Duże, barwne ilustracje – reprodukcje dzieł sztuki, rysunki, infograﬁki,
które są doskonałym uzupełnieniem zagadnień teoretycznych, działają na
wyobraźnię uczniów i ją kształtują.
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16. Faktura

– skóra plamy

R
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az jeszcze przyjrzyjcie się uważnie obrazom z poprzedniego rozdziału. Tym razem zwróćcie uwagę nie na sposób,
w jaki plamy barwne ze sobą sąsiadują, lecz na to, jak one same
zostały namalowane, w jaki sposób została położona farba.
Sposób położenia farby, od którego zależy taka lub inna
powierzchnia plamy, nazywamy fakturą. Ma ona w malarstwie bardzo duże znaczenie. Od niej, podobnie jak od doboru
kolorów (gorących lub chłodnych), zależy wrażenie, jakie
obraz wywołuje. Przynosi spokój, ukojenie albo przeciwnie –
ożywia nas lub nawet niepokoi. Ogólnie można powiedzieć,
że obraz złożony z plam położonych zupełnie gładko tchnie
pogodą i spokojem. Z kolei dzieło malarskie ukształtowane
z plam chropowatych i pobrużdżonych wywołuje ożywienie.
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1.3ODP\EDUZQHPRJÈVÈVLDGRZDÊQDREUD]LHZUöĝQ\
VSRVöE:\PLHñWU]\URG]DMHWDNLHJRVÈVLHG]WZD
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Pytania i polecenia po każdym
temacie pomagają uporządkować
i zweryﬁkować zdobytą wiedzę.

Rozbudowane podpisy pod
reprodukcjami dzieł uczą
sztuki interpretacji i doskonalą
umiejętność patrzenia na sztukę.

Co się zmieniło w nowym wydaniu podręcznika?
Zmiany podstawy programowej znajdują odzwierciedlenie w treściach podręcznika Plastyka.
Ze sprawdzonych podręczników WSiP dla klas starszych wprowadzono tematy Budownictwo
regionalne, Rzeźba ludowa i rzemiosło, Druk płaski z niespodzianką i Skansen – zgodnie
z wymaganiami nowej podstawy programowej.
Dodano nową infograﬁkę z ćwiczeniami o polskich skansenach, a także kilka nowych ilustracji.
Materiały dostosowano do wymagań nowej podstawy programowej, a także do możliwości i potrzeb
czwartoklasisty (10–11-latka).
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Materiały dla nauczyciela
*

*

dostęp do e-podręczników WSiP
do plastyki**

330 materiałów do plastyki gotowych do pobrania
dokumenty niezbędne w codziennej pracy
pomoce dydaktyczne przydatne
w prowadzeniu lekcji
sprawdziany gotowe do wydruku
inne pomoce m.in.: plansze edukacyjne, bank
tematów plastycznych

SZTUKA I CZAS.
OD PREHISTORII
DO ROKOKA
Szczegółowy i chronologiczny kurs historii
sztuki, przeznaczony
dla wszystkich zainteresowanych tą dziedziną
wiedzy.

SZTUKA I CZAS. OD KLASYCYZMU
DO WSPÓŁCZESNOŚCI

ZTUKA
I CZAS
OD PREHISTORII DO ROKOKA

Wiadomości
z historii sztuki poprzedza rys historyczny,
dający solidną podbudowę z innych
dziedzin humanistyki: czynniki historyczne,
geograﬁczne, ustrój, religia i ﬁlozoﬁa, poglądy
estetyczne, pozycja społeczna artysty itp.
Bogaty materiał ilustracyjny (ponad
250 reprodukcji, rysunków i planów)
stanowi podstawę rzetelnej analizy
dzieła sztuki.
Duży nacisk położono na sprawy warsztatu
artystycznego, czyli materiały i techniki,
kompozycję, konstrukcję, dekoracje itp.,
co sprzyja lepszemu zrozumieniu zagadnień
formy artystycznej.
Po każdym rozdziale umieszczono duży
wybór ćwiczeń i spis lektur. Całość opatrzono
indeksem nazwisk.
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Szczegółowy i uporządkowany
chronologicznie kurs historii
sztuki oraz klarowny podział
na poszczególne epoki sprzyja
usystematyzowaniu wiedzy.

ZTUKA
Obok wiadomości z historii
, CZAS
sztuki zamieszczono
informacje z innych dziedzin
humanistyki: historii, ﬁlozoﬁi, estetyki, a także
nakreślono szereg czynników społecznych,
geograﬁcznych, gospodarczych itp., co umożliwia
lepsze poznanie każdej epoki.
OD KLASYCYZMU DO :S3ÏàCZ(S1OĝC,

Duży nacisk położono na zagadnienia warsztatu
artystycznego, czyli materiały i techniki (kompozycja,
konstrukcja, dekoracja). Ich poznanie ułatwia
zrozumienie tematów dotyczących formy
artystycznej.
Podręcznik opatrzono bogatym materiałem
ilustracyjnym – 260 kolorowymi reprodukcjami
i fotograﬁami. Umożliwiają one poznanie
i analizowanie dzieł z poszczególnych epok.
Po każdym rozdziale umieszczono duży wybór
ćwiczeń i zagadnień podsumowujących, a także
propozycje lektur – znakomite źródło do pogłębienia
wiadomości.

*Dostęp oraz korzystanie z serwisów WSiP wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu danego serwisu.
** Zgodnie z warunkami danego zamówienia.

To miejsce, w którym
dzielimy się z Tobą wiedzą
Pracujesz z grupą przedszkolaków? Pomagasz
stawiać pierwsze szkolne kroki w klasach 1–3?
A może nauczasz jednego z przedmiotów?
Niezależnie od tego, jaka jest odpowiedź,
w naszym Klubie Nauczyciela znajdziesz
wszystko, czego potrzebujesz!
Przygotowywanie ciekawych lekcji, opracowywanie klasówek, ocenianie umiejętności
uczniów, dokumentacja… Twoja praca wykracza daleko poza szkolną salę. Obowiązków Ci
nie odejmiemy, ale możemy sprawić, że staną
się łatwiejsze i mniej czasochłonne.

WITAJ W KLUBIE! TU ZNAJDZIESZ
programy nauczania – napisane przez
doświadczonych autorów;
wymagane dokumenty – zawsze na czas
i w odpowiedniej formie;

pomysły na lekcje – scenariusze lekcji
ze wskazówkami metodycznymi, które
pomogą w realizacji ciekawych zajęć;
sprawdziany, klasówki, testy – gotowe
do pobrania i drukowania.

Wciąż się zastanawiasz? A wiesz, że tylko w 2016 r.
nauczyciele pobrali 2,5 miliona materiałów?

Dowiedz się więcej – poznaj materiały metodyczne
na pierwszy miesiąc nauki. Te i pozostałe materiały
znajdziesz w Klubie Nauczyciela!

Wybrane fragmenty podręcznika Plastyka. Klasa 4 ............................ 7
Analiza nowej podstawy programowej .......................................... 24
Rozkład materiału z planem wynikowym dla klasy 4 ........................ 27
Scenariusze lekcji. Klasa 4 (wybór) ................................................ 47
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Okładka (kolorowe farby) Sweet Art/Shutterstock.com
Tekst główny: s. 9, 13 (wiór) optimarc/Shutterstock.com, (farby) Givaga/Shutterstock.com; s. 10 (niebieska farba) Rudchenko
Liliia/Shutterstock.com, (pędzel) Viachaslau Kraskouski/Shutterstock.com, (czerwona kredka) Roman Gorielov/Shutterstock.com;
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BE&W, (Paul Klee, Kot i ptak, 1928) Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence/PhotoPower;
s. 12 (Tadeusz Makowski, Wiejskie podwórko, 1928) Muzeum Narodowe w Warszawie, (kolorowa kreda) Nino Cavalier/Shutterstock.com; s. 13 (Andrzej Wróblewski, Konie w cyrku) Dzięki uprzejmości Fundacji Andrzeja Wróblewskiego, fot. Galeria Starmach; s. 14 (Maria Jarema, Kompozycja, 1950) © Aleksander Filipowicz; s. 15 (żółty ołówek) Ruslan Ivantsov/Shutterstock.com,
(dawny aparat telefoniczny) gallofoto/Shutterstock.com, (współczesny aparat telefoniczny) urbanbuzz/Shutterstock.com;
s. 16 (Pokaz mody studentów krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru) Krzysztof Karolczyk/Agencja Gazeta,
(Mercedes-Benz Fashion Week, 2011) FashionStock.com/Shutterstock.com, (złoty but) action studio/Shutterstock.com, (czerwony but) G. Bryk/WSiP, (srebrny but) G. Bryk/WSiP; s. 17 (krzesło dawne) The Bridgeman Art Library/PhotoPower, (krzesło
współczesne) The Bridgeman Art Library/PhotoPower; s. 18 (stary samochód) Rob Wilson/Shutterstock.com, (współczesny
samochód) Darren Brode/Shutterstock.com; s. 19 (nożyczki) Ingvar Bjork/Shutterstock.com, (aparat) Ivaschenko Roman/
Shutterstock.com, (żółta kartka) Anthony Richardson/Shutterstock.com, (modelina) Alex Staroseltsev/Shutterstock.com;
s. 19 i s. 23 (patyczek) Anna Wielbut/WSiP; s. 20 (serwetka koronkowa) Zenon Zyburtowicz/East News, (serwetka koronkowa) Marek Skorupski/Forum, (świątek) A. i W. Bilińscy; s. 21 (góral) G. Bryk/WSiP, (ptaszek) G. Bryk/WSiP, (dzbanek)
Tomasz Świderski/WSiP, (dzbanek) Tomasz Świderski/WSiP; s. 22 (pasiak) Baloncici/Shutterstock.com, (koszyki) Krzysztof
Chojnacki/East News, (koronczarki) PAP/PAI/Grzegorz Rogiński; s. 23 (glinka rzeźbiarska) Anna Wielbut/WSiP, (brązowa
podkładka) Anna Wielbut/WSiP, (tuba papierowa) Anna Wielbut/WSiP
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1. =DSURV]HQLH
GRbV]WXNL
¥b

wiat sztuki, który otwiera przed wami ten podręcznik,
już dawno temu pewien poeta nazwał ogrodem, dodając,
że jest to ogród niezwykły, ogród bez granic. Żyją tu i nigdy
nie więdną rośliny sadzone przez ogrodników od tysięcy lat,
a każda z nich jest inna i niepodobna do pozostałych. W tym
ogrodzie zawsze pozostaje miejsce na nowe gatunki i odmiany.
Wspomniani ogrodnicy to artyści, a owe rośliny to tworzone przez nich dzieła sztuki, między innymi obrazy, rzeźby,
piękne budowle i przedmioty.
Zapraszamy was do tego ogrodu. Chociaż, prawdę mówiąc,
już dawno wprosiliście się do niego sami, gdy jako kilkuletnie
dzieci po raz pierwszy wzięliście do ręki kredki albo kolorowe
papiery i nożyczki. To proste narzędzia, ale nawet najsławniejsi
artyści, z którymi spotkacie się w tym podręczniku Plastyki
i następnych, także się nimi często posługiwali.
A więc już na wstępie jedna ważna uwaga. Dzieło sztuki
może być prawdziwe, piękne i budzić zainteresowanie nie tylko
wtedy, gdy wiernie odtwarza świat, który dobrze znamy, albo
kiedy wydaje się trudne do wykonania. Podczas waszej nauki
plastyki spotkacie wiele obrazów naśladujących świat rzeczywisty. Ale poznacie również takie, które temu światu nadały
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Í
1. +HQUL0DWLVVH (czytaj: enrL matLs),
Laguna,NRODĝ
2WRMHGQR]bG]LHïVï\QQHJRIUDQFXVNLHJR
DUW\VW\ļZ\NOHMDQND ZbV]WXFH]ZLHP\MÈ
NRODĝHP .RORU\LbNV]WDïW\Z\NURMöZPLDï\
SU]\SRPLQDÊRbZUDĝHQLDFK]bSRGUöĝ\QD
JRUÈFHNRORURZHZ\VS\3ROLQH]ML]QDMGXMÈFH
VLÚQD2FHDQLH6SRNRMQ\P ODJXQDWR
IUDJPHQWPRU]DRGG]LHORQHJRRGOÈGX
SöïZ\VSHP &]DVDPLREUD]QLHRGWZDU]D
QLF]HJRFRZLG]LP\ZbRWDF]DMÈF\PQDV
ĂZLHFLHDbPLPRWRMHVWSLÚNQ\SU]H]VDPR
XïRĝHQLHUöĝQ\FKIRUPLbNRORUöZ

Ð2. 3DXO.OHH(czytaj: paul kle), Kot i ptak, 1928

2EUD]Vï\QQHJRV]ZDMFDUVNLHJRPDODU]DSU]HGVWDZLDJïRZÚ]ïRFLVWRF]HUZRQHJRNRWD3RPLÚG]\RJURPQ\PL
RF]DPLF]ZRURQRJDZLG]LP\V\OZHWNÚPDïHJRSWDV]ND0RĝHWRZ\REUDĝRQHPDU]HQLHSROXMÈFHJRNRFLDND"
:LHOXVïDZQ\FKDUW\VWöZNWöU\FKG]LHïDRJOÈGDP\ZZLHONLFKPX]HDFKĂZLDWDLZDOEXPDFKV]WXNL]XZDJÈ
SU]\SDWUXMHVLÚU\VXQNRPLREUD]NRPWZRU]RQ\PSU]H]G]LHFL2GNU\ZDMÈZQLFKSLÚNQRNWöUHURG]LV]F]HURĂÊ
LSURVWRWDW\FKSUDF]GROQRĂÊWUDIQHJRDF]ÚVWRWHĝQLH]Z\NïHJR]HVWDZLDQLDEDUZ

11

Î
3. 7DGHXV]0DNRZVNL
Wiejskie podwórko, 1928
']LHFNRZVSLF]DVWHMF]DSHF]FHVWRL
ZRWRF]HQLXSWDFWZD]bZLHMVNLHJR
SRGZöUNDļNDF]HNLQG\NDNXU\
LNRJXWD3RVWDÊG]LHFNDLV\OZHWNL
SWDNöZVÈEDUG]RXSURV]F]RQH
]ïRĝRQH]bNV]WDïWöZSU]\SRPLQDMÈF\FK
ILJXU\JHRPHWU\F]QHSURVWRNÈW\
NRïDWUöMNÈW\:\WHĝU\VXMÈFOXE
PDOXMÈFQD]DMÚFLDFKSODVW\F]Q\FK
SRVWDÊF]ïRZLHND]Z\NOHMÈ
XSUDV]F]DFLH

kształty zmienione, prostsze i wcale nie starały się powtarzać
jego prawdziwych kolorów. A także takie, które tego wszystkiego, co nas otacza, wcale nie ukazują, ale tworzą nowy świat
– własny świat obrazu, świat wymyślonych kształtów i barw.
Wszystkie te dzieła również będą prawdziwą sztuką, wszystkie
wymagały od artystów takiego samego wysiłku, skupienia, wyobraźni i niemałych umiejętności. Dzisiaj nowoczesne techniki
cyfrowe i możliwość korzystania z internetu pozwalają oglądać
„z bliska” dzieła sztuki zgromadzone w muzeach na całym
świecie. Sprawdźcie, co udostępnia w sieci Muzeum Narodowe
w Warszawie (cyfrowe.mnw.art.pl). Przeglądając zbiory sztuki
polskiej XX wieku, z pewnością znajdziecie obrazy i rzeźby,
które przedstawiają świat rzeczywisty na wiele sposobów.

3U]HGVWDZLDP\VLÚ
Narysuj kredkami swój
DXWRSRUWUHWF]\OLVLHELHVDPÈb
VDPHJR5\VXM]bSDPLÚFLER
SU]HFLHĝ]QDV]VLHELHGRĂÊ
GREU]H$MHĂOLEÚG]LHWURFKÚ
LQDF]HMQLĝMHVWZbU]HF]\ZLVWRĂFL
WRFöĝļbDUW\VWDPRĝHPLHÊ
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SU]HFLHĝZïDVQÈZL]MÚWHJR
FR]DPLHU]DSU]HGVWDZLÊ
&]\ZLHV]ĝHSRUWUHWHPPRĝH
E\ÊSU]HGVWDZLHQLHQLHW\ONR
F]\MHMĂWZDU]\OHF]WDNĝH
ZLÚNV]HMF]ÚĂFLDbQDZHWFDïHM
SRVWDFL"

7.

'UXNSïDVNL
]bQLHVSRG]LDQNÈ
T

echnika graficzna, którą posłużycie się w ćwiczeniu
ćwicz
Jedyna,
niepowtarzalna (s. 24), ma swoją nazwę. To monotypia,
czyli grafika w jednej odbitce. Można ją wykonać dwoma
sposobami: tak jak opisano w naszym ćwiczeniu plastycznym,
albo rysując lub malując kompozycję na płytce jak na papierze.
Technika ta cieszy się powodzeniem u wielu artystów. Kreski
i plamy odbite w ten sposób są bardzo interesujące, miękkie,
trochę rozmazane (zależy to od ilości nałożonej farby). Ich
wygląd bywa zwykle niespodzianką, gdyż trudno przewidzieć
dokładnie, co się zobaczy po zdjęciu z płyty papieru z odciśniętą kompozycją.

Ð16. Andrzej Wróblewski,
.RQLHZbF\UNX XX wiek,
monotypia
2WRĝDUWREOLZDVFHQNDQLE\]bF\UNX
'ZDMMHěGěF\]DPLDVWSRSLV\ZDÊ
VLÚMD]GÈQDUR]EU\NDQ\FKNRQLDFK
VWRMÈVSRNRMQLHQDLFKJU]ELHWDFK
MDNE\SURZDG]LOLUR]PRZÚ
DbLbNRQLHQLHSU]HMDZLDMÈFKÚFL
GRJDORSX']LHïR
SRZVWDïRZbWHFKQLFH
PRQRW\SLL.UHVNL
LbZLÚNV]HSïDV]F]\]Q\
VÈGHOLNDWQHMDNE\
QDU\VRZDQHPLÚNNLP
RïöZNLHP*G\E\
DUW\VWDGRZ\NRQDQLD
U\VXQNXXĝ\ï
ZLÚFHMIDUE\NUHVNL
Z\JOÈGDï\E\LQDF]HM
E\ï\E\V]HUV]H
PRFQLHMV]HLbPLDï\E\
QLHUöZQHEU]HJL
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Î
17. Maria Jarema,
Kompozycja, 1950,
monotypia
$bRWRSU]\NïDGNRORURZHMPRQRW\SLL
G]LHïRSROVNLHMPDODUNLWZRU]ÈFHM
ZWHMWHFKQLFHZODWDFK
XELHJïHJRZLHNX']LÚNLXĝ\FLX
NRORURZ\FKIDUERGELWNDPRĝH
RGG]LDï\ZDÊ]DUöZQROLQLDPL
MDNbLbSïDV]F]\]QDPLEDUZ

Jedyna, niepowtarzalna
3U]\JRWXMSï\WNÚ NDVHWNÚ
RG&' WDFNÚ]HVW\URSLDQX
PDïÈJÈENÚIDUE\SODNDWRZH
SU]\FLÚW\SDW\N OXERïöZHN
]bZ\ïDPDQ\PJUDILWHP FLHQNL
WZDUG\SÚG]HOHNRUD]NLOND
F]DUQ\FKOXENRORURZ\FK
NDUWRQLNöZ3RWU]HEQHEÚGÈ
UöZQLHĝSDSLHURZ\UÚF]QLN
ZRGDLIROLDRFKURQQDbQDVWöï

3RNU\MSRZLHU]FKQLÚSï\WNL
UöZQRPLHUQÈZDUVWZÈIDUE\
QSXGHU]DMZbSï\WNÚJÈENÈ
SRNU\WÈIDUEÈ1DWDN
SU]\JRWRZDQ\PWOHZ\NRQDM
SDW\NLHPGRZROQ\U\VXQHN
3U]\ïöĝRVWURĝQLHGRSï\WNL
NDUWRQLNLbSU]\SUDVXMJRGïRQLÈ
:bWHQVSRVöESRZVWDQLHRGELWND
WZRMHJRU\VXQNX

PORADA:U\VXQHNQDOHĝ\
Z\NRQDÊGRĂÊV]\ENR]DQLP
IDUEDQDSï\WFHZ\VFKQLH
,QQÈZHUVMÈ]DGDQLDPRĝHE\Ê
RGELFLHU\VXQNXZ\NRQDQHJR
SÚG]HONLHPLbIDUEÈQDF]\VWHM
Sï\WFH,VWQLHMHQLHVNRñF]HQLH
ZLHOHVSRVREöZWZRU]HQLDWHJR
W\SXRGELWHN-HĂOLPDV]LQQ\
SRP\VïVSUöEXMJR]UHDOL]RZDÊ

3RP\ĂOLbRGSRZLHG]
1.&RFKDUDNWHU\]XMHPRQRW\SLÚ"3RGDMGZDVSRVRE\
WZRU]HQLDZWHMWHFKQLFHJUDILF]QHM
2.'ODF]HJRPRQRW\SLÚQD]\ZDP\GUXNLHPSïDVNLP
]QLHVSRG]LDQNÈ"
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21. Wzornictwo

SU]HP\VïRZH
LbIXQNFMRQDOQRĂÊ

D
b

ziś niemal wszystkie przedmioty użytkowe wykonuje się
w fabrykach, które dysponują sprawnymi i skomplikowanymi maszynami. Każdą naszą potrzebę stara się zaspokoić
wielu producentów, konkurujących ze sobą pod względem
doskonałości wykonania i proponujących możliwie najniższą
cenę zakupu przedmiotów.
Czy to oznacza, że na kształt wyrobów produkowanych
w wielkich ilościach artysta nie ma żadnego wpływu? Przeciwnie! W miejsce dawnego zawodu artysty rzemieślnika
powstał specjalny zawód artysty projektanta. Jego zadaniem
jest narysowanie wzoru, według którego przedmiot zostanie
wykonany. Przygotowywanie wzorów przedmiotów użytkowych nazywamy wzornictwem przemysłowym.
Î
59. Dawny aparat telefoniczny
]H]ELRUöZ0X]HXP7HFKQLNLZb:DUV]DZLH
'DZQ\SRF]FLZ\WHOHIRQQDNRUENÚNWöUÈWU]HEDE\ïRHQHUJLF]QLHNUÚFLÊ
DE\X]\VNDÊSRïÈF]HQLH]bFHQWUDOÈ6ïXFKDZNÚZbNV]WDïFLHWUÈENLSU]\NïDGDïR
VLÚGRXFKDDbPöZLÊQDOHĝDïRGRPLNURIRQXXPLHV]F]RQHJRQDGRNUÈJïÈ
WDUF]ÈQDNWöUHMPRĝQDE\ïRZ\NUÚFLÊQXPHU6NU]\QNDVSRUDLbQLH]E\WSLÚNQD
Î
60. :VSöïF]HVQ\DSDUDWWHOHIRQLF]Q\
6NRPSOLNRZDQHPHFKDQL]P\QRZRF]HVQHJRWHOHIRQXSR]ZDODMÈ
QDbZ\NRQ\ZDQLHZLHOXUöĝQ\FK]DGDñ=RVWDï\WDNSRP\ĂODQHSU]H]
LQĝ\QLHUöZDE\]DMPRZDï\MDNQDMPQLHMPLHMVFD'ODWHJRSODVW\NPöJï
]DSURMHNWRZDÊSXGHïNRQLHZLHONLHLbSïDVNLHNWöUHPRĝQDQRVLÊZbNLHV]HQL
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Ï61. Pokaz mody
-DNZLG]LFLHVWURMHSUH]HQWRZDQH
QDZVSöïF]HVQ\FKSRND]DFKPRG\
VÈQLH]E\WSUDNW\F]QH7RbNUHDFMH
DUW\VW\F]QHNWöUHSRZLQQ\
]DG]LZLÊ]DFKZ\FLÊLb]DLQVSLURZDÊ
SURMHNWDQWöZķQRUPDOQ\FKĵXEUDñ
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Dawny artysta rzemieślnik, mistrz w swoim zawodzie,
dokładał starań, aby dzieło jego rąk było nie tylko doskonale
wykonane, lecz także bardzo ozdobne (wspomniany Serwis
Łabędzi jest tego dowodem). Niestety, te piękne przedmioty
były często niezwykle drogie, więc mogli sobie na nie pozwolić tylko zamożni ludzie. Jednak już od blisko stu lat panuje
przekonanie, że o wartości wyrobu decydują nie ozdoby, ale
kształt. Powinien on być jak najlepiej dostosowany do roli, jaką

przedmiot ma odgrywać, czyli do jego funkcji. Tę zgodność
formy i funkcji przedmiotu nazywamy funkcjonalnością.
Moda na przedmioty i urządzenia proste, wygodne w użytkowaniu i możliwie tanie, ponieważ produkowane masowo,
już się pewnie nie zmieni. Ludzi na świecie przybywa, a prawo

Ð63. .U]HVïRZVSöïF]HVQH
¿HMHVWWRZVSöïF]HVQ\PRGHOIRWHODQLHWUXGQR
]JDGQÈÊ6DPLRGSRZLHG]FLHF]\VSUDZLDZUDĝHQLH
Z\JRGQHJR"-HJR]DOHWÈMHVW]SHZQRĂFLÈïDWZH
XWU]\PDQLHZF]\VWRĂFL$WRWHĝSU]HFLHĝFHFKD
IXQNFMRQDOQRĂFL

Ï62. .U]HVïRGDZQH
1DWHQVW\ORZ\IRWHOSDWU]\P\
]SU]\MHPQRĂFLÈ-HJRILQH]\MQLHSRZ\JLQDQH
QRJLLSRUÚF]HR]GRELRQHVQ\FHUNÈ U]HěELRQÈ
ZGUHZQLHGHNRUDFMÈ DWDNĝHPLÚNNLHRELFLH
WDSLFHUND RERJDW\PZ\NZLQWQ\PZ]RU]H
ZFDOHQLHSU]HV]NDG]DMÈDE\VLHG]ÈFZQLP
SRF]XÊVLÚNRPIRUWRZR:UÚF]SU]HFLZQLH
ļQLVNRXV\WXRZDQHV]HURNLHVLHG]LVNR
LZ\VRNLHRSDUFLHVSUDZLDMÈĝHMHVWWRPHEHO
IXQNFMRQDOQ\Z\JRGQ\GODNDĝGHJR
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dostępu do różnego rodzaju dóbr trzeba zapewnić każdemu.
A jednak z jaką przyjemnością bierzemy dziś do ręki przedmiot użyteczny i ozdobny, wykonany ręcznie przez dawnego
rzemieślnika, wkładającego w pracę cały swój talent, wszystkie
swoje umiejętności i poczucie piękna!
Î
64. Samochód
]bSRF]ÈWNöZ;;ZLHNX
7HQSLÚNQ\VDPRFKöGSRFKRG]L
VSU]HGRNRïRODW-HěG]Lï
ZROQRURELÈFSU]\W\PGXĝR
KDïDVXSRGVNDNLZDïQDZ\ERMDFK
LbQDGDZDïVLÚUDF]HMW\ONRQDFLHSïH
GQL0LPRWRLbG]LĂQLHMHGHQ]bQDV
FKÚWQLHE\VLÚQLPSU]HMHFKDï

Í
65. :VSöïF]HVQ\
samochód
:\JRGQ\V]\ENLFLFK\LïDGQ\
3URMHNWDQFLNDURVHULL VW\OLĂFL 
SRVWDUDOLVLÚDE\E\ïDRQDQLHW\ONR
]JUDEQDOHF]WDNĝHbIXQNFMRQDOQD
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3U]HGPLRWSURVW\Xĝ\WHF]Q\LSLÚNQ\
3U]\JRWXMEU\ïNÚMHGQREDUZQHM
SODVWHOLQ\ ZLHONRĂFLGXĝHMĂOLZNL 
GUHZQLDQ\QRĝ\NFLHQNÈLbGRĂÊ
V]W\ZQÈWHNWXUNÚ PRĝHWRE\Ê
NDZDïHNNRORURZHJRNDUWRQX 
RUD]QRĝ\F]NL3U]\GDVLÚWHĝ
DSDUDWIRWRJUDILF]Q\
8IRUPXM]bSODVWHOLQ\
UHJXODUQÈEU\ïNÚJHRPHWU\F]QÈ
QDSU]\NïDGNXOÚDOERZDOHF
3RP\ĂOMDNLHHOHPHQW\
QDOHĝDïRE\GRWHMEU\ï\GRGDÊ
DE\SRZVWDïSURMHNWSU]HGPLRWX
SURVWHJRLbIXQNFMRQDOQHJR
%UDNXMÈFHHOHPHQW\Z\WQLM
]bWHNWXUNL ]bNDUWRQX 
DbQDVWÚSQLH]DPRFXM
MHbZbXIRUPRZDQHMEU\ïFH
]bSODVWHOLQ\
3ODVWHOLQRZÈIRUPÚ
PRĝQDQDFLQDÊG]LXUDZLÊ

3RP\ĂOLbRGSRZLHG]
1.1LHJG\ĂSU]HGPLRW\
Xĝ\WHF]QHRbIRUPLH
DUW\VW\F]QHMZ\NRQ\ZDOL
DUW\ĂFLU]HPLHĂOQLF\
3RZLHG]MDNMHVWG]LĂ

DOHbQDGDOPD]DFKRZDÊ
VZöMSRGVWDZRZ\NV]WDïW
=DVWDQöZVLÚLbRNUHĂO
]bMDNLFKPDWHULDïöZPöJïE\
E\ÊZ\NRQDQ\WDNLSU]HGPLRW
DE\E\ïSLÚNQ\LbGREU]H
VSHïQLDïVZRMÈIXQNFMÚ
*RWRZ\SURMHNWZDUWR
VIRWRJUDIRZDÊ]bNLONXVWURQ
]bQLHGXĝHMRGOHJïRĂFLLbXU]ÈG]LÊ
Z\VWDZÚ]GMÚÊ
:\V]XNDMZRWRF]HQLX


SU]HGPLRWXĝ\WNRZ\NWöU\
WZRLP]GDQLHPMHVWGRVNRQDOH
]DSURMHNWRZDQ\LVIRWRJUDIXMJR
OXE]QDMGěZĂUöGUHNODPGREUH
]GMÚFLHWDNLHJRSU]HGPLRWX 
=DSUH]HQWXMZNODVLHZ\EUDQ\
RELHNWLX]DVDGQLMVZöMZ\EöU
ļRFHñMHJRHVWHW\NÚ Z\JOÈG 
LIXQNFMRQDOQRĂÊ

2.3U]\SRPQLMF]\PUöĝQLÈ
VLÚSU]HGPLRW\Z\NRQ\ZDQH
GDZQLHMLbG]LĂ:HěSRG
XZDJÚOLF]EÚZ\WZDU]DQ\FK
SU]HGPLRWöZLLFKR]GDELDQLH

3.2SLV]QDF]\PSROHJDUROD
SURMHNWDQWDSU]HGPLRWöZ
Z\NRQ\ZDQ\FKIDEU\F]QLH
4.:\MDĂQLMFRWRMHVW
IXQNFMRQDOQRĂÊSU]HGPLRWX
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25. 5]HěEDOXGRZD
LU]HPLRVïR

W

ażną dziedziną sztuki ludowej jest rzeźba. Podstawowy
materiał stosowany przez rzeźbiarzy ludowych to drewno,
a więc tworzywo najłatwiej dostępne na wsi – najczęściej lipa, jawor
lub brzoza. Wiejski rzeźbiarz używa rozmaitych narzędzi: siekiery,
alowane, czyli
piły, noża i dłuta. Ukończone rzeźby są często malowane,
polichromowane.
Rzeźba ludowa na ogół podejmuje tematykę religijną
ijną – ma charakter sakralny. Główne tematy to Matka Boska (z Dzieciątkiem
zieciątkiem lub
z ciałem ukrzyżowanego Jezusa na kolanach, czyli pieta), a także
artą na dłoni
postać zamyślonego, smutnego Jezusa z głową wspartą
sobliwego.
– takie przedstawienie nosi nazwę Chrystusa Frasobliwego.
Podobne wizerunki umieszczano często w przydrożnych
nych kawięci,
pliczkach. Patronami takich kapliczek byli również święci,
zyli
np. święty Nepomucen, opiekun dróg i brodów, czyli
płytkich miejsc rzek czy jezior.
Pośród świeckich tematów poruszanych przez
twórców ludowych możemy wymienić postaci
ludzkie (w tym historyczne) oraz wizerunki zwierząt i ptaków.
iem kształtu
Rzeźba ludowa charakteryzuje się uproszczeniem
wianych poi wydobywaniem tylko zasadniczych cech przedstawianych
staci. Niekiedy możemy też zaobserwować zakłóconee proporcje
onie, za dużą
ciała, np. zbyt długie lub zbyt krótkie ręce, wielkie dłonie,
głowę. Takie cechy nie odbierają jednak dziełom artystów
stów ludowych
wartości – wręcz przeciwnie, dodają im wdzięku i siły
iły wyrazu.
Î
75. ¥ZLÈWHN
3U]\NïDGU]HěE\UHOLJLMQHMF]\OLSRSXODUQHJRĂZLÈWND=ZUöÊFLHXZDJÚ
ZDJÚ
QDWRĝHSHZQDQLHSRUDGQRĂÊZSU]HGVWDZLDQLXSRVWDFLZFDOHQLHRVïDELD
LHRVïDELD
VLï\RGG]LDï\ZDQLDU]HěE\
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Ð76. Góral

7HPDW\NDĂZLHFNDMHVWU]DG]LHM
VSRW\NDQDZV]WXFHOXGRZHM
DOHQLHNWöUH]G]LHïFLHV]ÈVLÚGXĝ\P
X]QDQLHPDZLHOXOXGRZ\FK
WZöUFöZ]\VNXMHG]LĂVïDZÚUöZQÈ
]QDQ\PDUW\VWRP]DZRGRZ\P

Î
77. Ptaszek
7ÚSURVWÈLZG]LÚF]QÈU]HěEÚSU]HGVWDZLDMÈFÈSWDV]NDZFDïRĂFLSRPDORZDQRļSRGREQLH]UHV]WÈMDN
U]HěEÚJöUDODQDVÈVLHGQLHMIRWRJUDILL
3U]\SRPQLMFLHVRELHMDNQD]\ZDVLÚ
SRNU\ZDQLHG]LHïDU]HěELDUVNLHJR
UöĝQRNRORURZ\PLIDUEDPL

M

ówiąc o sztuce ludowej, nie sposób pominąć przedmiotów wykonanych przez wiejskich artystów rzemieślników. Są to rozmaite sprzęty i rzeczy, które służą w życiu
codziennym, lecz także zdobią wnętrza chat. Prostota form
tych przedmiotów i użycie do ich wykonania naturalnych
surowców, jak drewno, glina, wełna, sprawiają, że pozostają
one w harmonijnym związku ze środowiskiem, w którym
powstały i funkcjonują.

Ï78. Gliniany dzbanek
6ZRLVW\XURNSURVWHMLIXQNFMRQDOQHMIRUP\JOLQLDQHJRQDF]\QLDVSUDZLDĝH
MHVW]DUD]HPSU]HGPLRWHPXĝ\WNRZ\PMDNLPLïÈGODRNDR]GREÈZQÚWU]D
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Í
79. Pasiaste chodniki
7NDFWZROXGRZHWRQLHW\ONRSU]HSLÚNQHSDVLDNLïRZLFNLH SDWU]
!VWURMHOXGRZH OHF]WDNĝHQLH]Z\NOHSRSXODUQHķV]PDFLDNLĵ
XWNDQH]UHV]WHNNRORURZ\FKWNDQLQ,FKĝ\ZHEDUZ\FLHV]ÈRF]\
LķGRGDMÈHQHUJLLĵPLHV]NDñFRPZLHMVNLHJRGRPRVWZD

Wyroby ceramiczne, wikliniarskie i tkackie to tylko
niektóre z licznych rodzajów wytwórstwa ludowego.
Zwiedzając skanseny i muzea etnograficzne (czyli
obiekty, w których gromadzi się eksponaty związane
z kulturą ludową), z pewnością spotkacie się także
z dziełami kowalstwa artystycznego, snycerstwa czy
koronkarstwa.

Ð80. 6WUDJDQ]ZLNOLQÈ
-DNLHĝERJDFWZRZ]RUöZNRV]\NöZ
$NDĝG\SU]H]QDF]RQ\GRF]HJRĂLQQHJR
1LHMHGHQ]QLFK]SHZQRĂFLÈSU]\GDVLÚ
ZJRVSRGDUVWZLHQLHW\ONRZLHMVNLP

84
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Ð81. Koronczarki przy pracy
2WRZLGRNMDN]EDMNL6HUZHW\LNRURQNLZ\G]LHUJDQH
SU]H]OXGRZHDUW\VWNL]DFKZ\FDMÈĂQLHĝQÈELHOÈ
GHOLNDWQRĂFLÈLPLVWHUQ\PVSORWHPQLWHN:\URE\
NRURQNDUVNLH].RQLDNRZDVÈ]QDQHQDFDï\PĂZLHFLH

*OLQDSDW\NLRUQDPHQW
3U]\JRWXMSRGNïDGNÚ]bJUXEHM
WHNWXU\JOLQÚGUHZQLDQ\QRĝ\N
LbSïDVNLSDW\F]HNSRORGDFK
VNRĂQLHSU]\FLÚW\]bMHGQHMVWURQ\
3U]\GDG]ÈVLÚWDNĝH GRZ\ERUX 
PDïDWHNWXURZDURONDV]XIODGND
]bSXGHïNDRG]DSDïHNDOER
RNUÈJïHWHNWXURZHSXGHïHF]NR
SRVHUNDFKWRSLRQ\FK3RWU]HEQD
EÚG]LHWHĝJUXEV]DIROLDGR
]DEH]SLHF]HQLDVWRïXRUD]
ZLOJRWQDV]PDWNDGRZ\FLHUDQLD
UÈNLbWURFKÚZRG\
8IRUPXM]bJOLQ\NLONDSïDVNLFK
NDIHONöZLbZ\SUöEXMMDNLH
ĂODG\PRĝHQDQLFKSR]RVWDZLÊ
U\WPLF]QLHRGFLVNDQ\SDW\N
3RZWöU]WÚF]\QQRĂÊQDUöĝQH
VSRVRE\

1DVWÚSQLHXIRUPXMGRZROQH
QDF]\QLHPLVHF]NÚNXEHNDOER
R
ZD]RQLN$E\XïDWZLÊVRELH
SUDFÚZ\NRU]\VWDMGRWHJR
Z\EUDQ\WHNWXURZ\SU]HGPLRW

2EOHSJR]bREXVWURQ URONÚ
W\ONR]b]HZQÈWU] UöZQRPLHUQÈ
ZDUVWZÈJOLQ\LMHĂOLWU]HED
GRNOHMGQRDbPRĝHWHĝXFKZ\W
1DZ\JïDG]RQHM]HZQÚWU]QHM
VWURQLHQDF]\QLDXĝ\ZDMÈF
Z\SUöERZDQ\FKQDU]ÚG]L
Z\NRQDMSURVW\RUQDPHQW
RELHJDMÈF\QDF]\QLHZRNöï
=DVWDQöZVLÚF]\SURVW\
RUQDPHQWPDMDNÈĂZDUWRĂÊ
&]\U\WPZbRUQDPHQFLHMHVW
SRWU]HEQ\"-HĂOLWDNMDNDMHVW
MHJRUROD"

(NVSRQRZDQLHV]WXNLWRWHĝV]WXND
3U]\JRWXMFLHZ\VWDZÚ]GMÚÊ]SU]\NïDGDPL
U]HěE\OXGRZHMZ\V]XNDQ\PLSU]H]ZDV
ZUR]PDLW\FKěUöGïDFK1LHFK]QDMGÈVLÚWDP
LĂZLÈWNLLPX]\NDQFLLSU]HGVWDZLHQLD]ZLHU]ÈW
=DGEDMFLHRRGSRZLHGQLIRUPDWLOXVWUDFMLDWDNĝH
RLQWHUHVXMÈFÈIRUPÚLFKHNVSR]\FML
:SURZDGěFLHSRG]LDïIRWRJUDILLQDJUXS\
WHPDW\F]QH-DNLHWREÚGÈJUXS\"

WD
DNLHMDNZ PDODUVWZLH"
&]\EÚGÈWDNLHMDNZPDODUVWZLH"
(NVSR]\FMDSRZLQQDPLHÊVZöMW\WXï-DNLHOLWHU\
\FMMDSRZLQQDPLHÊVZöMW\WXï-DNLHOLWHU\
MD SR
ļRMDNLFKNV]WDïFLHLNRORU]HļEÚGÈRGSRZLHGQLH"
RU]HļEÚGÈRGSRZLHGQLH"
H EÚGÈ
:\VWDZÚPRĝH]DVWÈSLÊSRND]VODMGöZ3RZLQLHQ
ZLQLHQ
L LHQ
RQMHGQDNPLHÊRGSRZLHGQLÈRSUDZÚSODVW\F]QÈ
LWHNVWRZÈ=UHDOL]XMFLHJRQSZSURJUDPLH
3RZHU3RLQW

3RP\ĂOLRGSRZLHG]
1.:\PLHñPDWHULDï\LQDU]ÚG]LDXĝ\ZDQHSU]H]U]HěELDU]\OXGRZ\FK
2.1DSRGVWDZLHSU]HF]\WDQHJRWHNVWXLREHMU]DQ\FKUHSURGXNFMLRSLV]FKDUDNWHU\VW\F]QHFHFK\
U]HěEOXGRZ\FK
3.6SUöEXMVLÚGRZLHG]LHÊF]\ZWZRMHMRNROLF\SUDFXMHDUW\VWDOXGRZ\-HĂOLWDNSRZLHG]RW\P
QDXF]\FLHORZLLSRPöĝZ]RUJDQL]RZDQLXZ\FLHF]NLNODVRZHMGRMHJRSUDFRZQL
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ANALIZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO PLASTYKI
DLA KLAS IV–VIII Z 30 GRUDNIA 2016 ROKU
w kontekście obecnie obowiązującej podstawy programowej
Wedïug zaïoĝeñ podstawy programowej do plastyki dla klas IV–VIII z 30 grudnia 2016 roku oraz wedïug podstawy
programowej obecnie obowiÈzujÈcej plastyka jest przedmiotem obowiÈzkowym o charakterze ogólnoksztaïcÈcym,
zatem w obu dokumentach nie ma róĝnicy co do charakteru przedmiotu.
Tab. 1. Zestawienie liczby godzin przeznaczonych na realizacjÚ przedmiotu plastyka wedïug obecnie obowiÈzujÈcej
podstawy programowej

Kategoria

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

klasa

IV

V

VI

I

II

III

liczba godzin w tygodniu

1

1

1

1

–

–

razem

4

Wedïug obecnie obowiÈzujÈcej podstawy programowej w szkole podstawowej realizowano plastykÚ w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasie czwartej, piÈtej i szóstej oraz w jednej, wybranej klasie gimnazjum (np. w pierwszej
lub w drugiej).
Tab. 2. Zestawienie liczby godzin przeznaczonych na realizacjÚ przedmiotu plastyka wedïug podstawy programowej
dla klas IV-VIII z 30 grudnia 2016 roku

Kategoria

Szkoła podstawowa

klasa

IV

V

VI

VII

VIII

liczba godzin w tygodniu

1

1

1

1

–

razem

4

Ramowy plan nauczania plastyki przygotowany przez MEN przewiduje nauczanie tego przedmiotu w obrÚbie szkoïy
podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach IV–VII.
Tab. 3. Róĝnica liczby godzin na nauczanie plastyki miÚdzy obecnÈ i nowÈ podstawÈ programowÈ

Porównywana zawartość

Obecna podstawa programowa

Nowa podstawa programowa

adresat

uczeń klas: IV, V, VI szkoły podstawowej
oraz I klasy gimnazjum

uczeń klas: IV, V, VI, VII szkoły podstawowej

liczba godzin w cyklu kształcenia

4 godziny (w trakcie 6 lat nauki)

4 godziny (w trakcie 5 lat nauki)

Z zestawienia wynika, ĝe wymiar nauczania plastyki w nowej podstawie programowej z 2016 roku w stosunku do
podstawy nauczania obecnie obowiÈzujÈcej nie ulega zmianie. Warto przypomnieÊ, ĝe zarówno w okresie miÚdzywojennym, jak i do roku 1989 treĂci plastyczne w szkole podstawowej w klasach IV–VIII byïy realizowane w niekwestionowanym wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 5 lat nauczania, natomiast w ostatnim dwudziestoleciu znaczÈco
uszczuplono ten wymiar, czÚĂciowo zastÚpujÈc plastykÚ przedmiotem zajÚcia artystyczne.
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Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe w gimnazjum treĂci plastyczne mogïy byÊ realizowane podczas nauczania przedmiotu zajÚcia
artystyczne w wymiarze kolejnej godziny tygodniowo przez dwa lata nauczania. W nowej podstawie programowej
w szkole podstawowej nie przewidziano przedmiotu zajÚcia artystyczne, co w praktyce przekïada siÚ na znacznie krótszÈ realizacjÚ treĂci plastycznych. Zatem w rezultacie ograniczono wymiar godzin w stosunku do tradycji nauczania
treĂci plastycznych w polskiej szkole o co najmniej jednÈ godzinÚ tygodniowo w ciÈgu roku nauczania, przedmiot nie
jest kontynuowany na kolejnym etapie ksztaïcenia.

Prezentacja jakościowa oczekiwanych osiągnięć ucznia w podstawie programowej
do plastyki w klasach IV–VIII w kontekście obecnie obowiązującej podstawy
programowej – porównanie treści
Obecnie obowiÈzujÈca podstawa programowa do plastyki w klasach IV–VI szkoïy podstawowej oraz w jednej z klas
gimnazjum za gïówne cele stawiaïa umiejÚtnoĂci w obrÚbie percepcji (odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych
w nich informacji – dziaï I) i recepcji (odbiór przesïañ – dziaï III) sztuki oraz tworzenia wypowiedzi plastycznych
(ekspresja – dziaï II). W tych trzech obszarach lokowaïy siÚ: wiedza, umiejÚtnoĂci i ksztaïtowane postawy wynikajÈce
ze uszczegóïowionych treĂci nauczania.
Stopieñ ogólnoĂci wymagañ w omawianej podstawie byï duĝy. W pierwszym z obszarów uczeñ nabywaï wiedzÚ w zakresie dzieï sztuki oraz instytucji upowszechniajÈcych kulturÚ – od zasiÚgu lokalnego aĝ po krajowy i zagraniczny,
ze szczególnym uwzglÚdnieniem dziedzictwa kultury Ăródziemnomorskiej. Uczyï siÚ uczestnictwa w kulturze plastycznej, wykorzystywania przekazów medialnych i znajomoĂci praw autorskich oraz nabywaï postawÚ ĂwiadczÈcÈ
o jednoĂci z tradycjÈ narodowÈ.
Recepcja sztuki obejmowaïa porzÈdek chronologiczny w poznawaniu dziejów sztuki polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury plastycznej ze wspóïczesnÈ sztukÈ wïÈcznie, uwzgledniajÈcy podziaï na dyscypliny sztuki. Na nauczycielu spoczywaï obowiÈzek uprzystÚpniania kultury wizualnej w bezpoĂrednim kontakcie i przez zastÚpniki, w tym
z wykorzystaniem mediów. W trakcie tworzenia wypowiedzi plastycznych uczeñ doskonaliï warsztat plastyczny, wykorzystywaï klasyczne techniki i media cyfrowe, wyraĝajÈc wïasne: wiedzÚ, emocje i umiejÚtnoĂci warsztatowe. Ten dziaï
w praktyce szkolnej zajmowaï, z racji mniejszego wymiaru godzin w stosunku do wczeĂniejszych zaïoĝeñ programowych, zaledwie margines czasu, mimo zaïoĝeñ i zaleceñ ksztaïtowania myĂlenia twórczego.
Oczekiwane osiÈgniÚcia ucznia w zakresie plastyki w nowej podstawie programowej równieĝ skupiajÈ siÚ w obrÚbie trzech gïównych zaïoĝeñ ksztaïcenia (celów) i wytyczajÈ treĂci nauczania. ObejmujÈ umiejÚtnoĂÊ posïugiwania
siÚ jÚzykiem opisujÈcym dzieïo sztuki (dziaï I), wiedzÚ z zakresu kultury plastycznej ogólnoludzkiego dziedzictwa
(dziaï III) oraz doskonalenie warsztatowych umiejÚtnoĂci plastycznych i wypowiedzi ekspresyjnych (dziaï II). W dziale pierwszym waĝne sÈ kompetencje w zakresie zarówno nabywanej wiedzy, jak i jej stosowania w praktyce. Wiedza obejmuje znajomoĂÊ specyğki dziedzin sztuk plastycznych z podkreĂleniem wspóïczesnych form, klasyğkacjÚ
tematyki dzieï oraz strukturÚ dzieïa plastycznego uwzglÚdniajÈcÈ gïówne komponenty: kompozycjÚ, barwÚ, wyraĝanie
przestrzeni, liniÚ, fakturÚ oraz inne Ărodki artystyczne. W drugim dziale eksponowana jest aktywnoĂÊ plastyczna doskonalÈca umiejÚtnoĂci oraz dajÈca moĝliwoĂÊ wypowiedzi ekspresyjnych w róĝnorodnych dziedzinach i technikach
plastycznych.

Podsumowanie
Z powyĝszego zestawienia wynika, ĝe wiedza i umiejÚtnoĂci przewidziane w nowej podstawie programowej do plastyki majÈ charakter podstawowy. Eksponuje siÚ moĝliwoĂci wykorzystania treĂci nauczania tego przedmiotu w realizacji procesu wychowania ksztaïtujÈcego poĝÈdane postawy wychowawcze. Docenia siÚ rangÚ ogólnorozwojowego znaczenia plastyki w rozwijaniu wyobraěni i kreatywnoĂci ucznia. Zaïoĝone cele i treĂci nauczania wyraĝone
w trzech obszarach powinny siÚ przenikaÊ w procesie dydaktyczno-wychowawczym i uwzglÚdniaÊ kryterium rozwojowe ucznia.
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Wnioski
W stosunku do tradycji nauczania treĂci plastycznych w polskiej szkole podstawowej nowa podstawa programowa
prezentuje mniejszy wymiar godzinowy nauczania plastyki. Przedmiot nie jest kontynuowany na kolejnym etapie
ksztaïcenia.
W nowej podstawie programowej do plastyki w klasach IV–VIII szkoïy podstawowej cele i treĂci nauczania sÈ bardziej
uszczegóïowione w stosunku do sformuïowañ zawartych w obecnie funkcjonujÈcych podstawach programowych.
Nowa podstawa programowa:
• dookreĂla wiedzÚ plastycznÈ z zakresu struktury dzieïa plastycznego, eksponuje jÚzyk plastyki na podstawowym
poziomie, eksponuje znajomoĂÊ dzieï sztuki rodzimej;
• eksponuje cele wychowawcze, tworzenie pozytywnych postaw wobec rodzimego dziedzictwa kulturowego w kontekĂcie dziedzictwa ogólnoludzkiego oraz wobec prac plastycznych wïasnych i kolegów, a takĝe kïadzie nacisk na
znajomoĂÊ praw autorskich;
• podkreĂla rangÚ znajomoĂci sztuki ludowej oraz instytucji i kolekcji sztuki w Polsce, a takĝe dba o ksztaïtowanie
toĝsamoĂci kulturowej;
• podkreĂla wartoĂÊ dziaïañ podejmowanych w grupach oraz dziaïañ twórczych opartych zarówno na obserwacji
natury, jak i czerpiÈcych inspiracjÚ z wyobraěni oraz dziaïañ ksztaïtujÈcych otoczenie ucznia;
• eksponuje koniecznoĂÊ znajomoĂci wspóïczesnych, nowatorskich form wypowiedzi artystycznych, wykorzystywania moĝliwoĂci mediów oraz podejmowania prób integracji sztuk;
• wysuwa na pierwszy plan ksztaïtowanie postawy kreatywnej (eksponowanie dziaïañ, nabywanie wiedzy o dziejach
sztuki wydaje siÚ drugoplanowe).
Podczas realizacji programu nauczania nauczyciel plastyki w klasach IV–VIII szkoïy podstawowej jest zobowiÈzany
do uwzglÚdnienia psychoğzycznego rozwoju ucznia (rozwój rysunkowy i percepcyjny) oraz uwzglÚdnienia ukïadu spiralnego modelu nauczania, utrwalania treĂci i róĝnicowania form lekcji (np. lekcje muzealne, spotkania z artystami).
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I.1
I.5
II.1

I.1
I.6
II.1
II.2
II.6

PP

wyobrażenie
• obraz (dzieło
malarskie)
• malarz
• rysunek
• kreska

2. Bogactwo natury
a narzędzia sztuki,
s. 10–11

• podręcznik:

O podręczniku,
s. 4–5,
1. Zaproszenie
do sztuki, s. 6–8
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• wyobraźnia,

• podręcznik:

wyobraźnia
• plastyka
• artysta
• obrazy (dzieło malarskie, wyobrażenie
przedmiotu)
• rzeźby
• budowle
• przedmioty użytkowe
(pojęcie podane
w sposób opisowy)
• autoportret, portret
• realizm (pojęcie
podane w sposób
opisowy)

Środki
i materiały
dydaktyczne

• sztuka, piękno,

Pojęcia
i terminy

* Numery treści nauczania w podstawie programowej

2. Jak pracuje
artysta? / „Wśród
gałązek, krzewów
i pajęczyn”

1. O wyobraźni,
naśladowaniu
rzeczywistości
i zabawie. Artyści
malują to, co
lubią. / „Ludzie,
rośliny i zwierzęta
w ogrodzie
sztuki”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

*

i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy

dla człowieka, znajomość wybranych
tematów dzieł sztuk, dziedzin plastyki
i znaczenia wyobraźni w tworzeniu
• tworzenie barwnej uproszczonej,
kompozycji plastycznej na dowolny
temat o małej ilości elementów,
niewielkiej oryginalności, stosowanie
prostych form do uzupełnienia pracy
kolażem

przypominających kreskę
• określanie związku używanego narzędzia
z różnorodnością uzyskiwanych
kresek w rysunku na podstawie
własnej twórczości i wybranego dzieła
plastycznego

• wskazywanie prostych rzeczy w naturze

przypominających kreskę
w naturze
• określanie wpływu używanego narzędzia
na tworzenie różnorodnych kresek
w rysunku, określanie charakteru kresek
we własnych pracach i opisywanie
ich w różnych poznanych dziełach
plastycznych

• znajomość wielu różnych rzeczy

znajomość roli artysty, różnorodnych
tematów dzieł sztuki, dziedzin plastyki,
określanie znaczenia wyobraźni
w tworzeniu, wskazywanie i opisywanie
dzieł opartych na odtwarzaniu
rzeczywistości oraz grze wyobraźni
• tworzenie wieloelementowej
kompozycji na dowolny temat,
kreatywność, pomysłowość w ujęciu
tematu, kompozycji, stosowaniu
ciekawych zestawień kolorów,
wzbogacanie pracy poprzez stosowanie
ciekawych form plastycznych
wykonanych techniką kolażu
• tworzenie oryginalnego autoportretu

• określanie znaczenia sztuki dla artysty,

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• orientacyjne określanie znaczenia sztuki

O kresce i o rysowaniu

plastyczne:
rysunkowa, barwna
kompozycja
pastelami suchymi
z elementami kolażu
• (praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów

• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie

reprodukcji

• pogadanka
• praca z tekstem
• prezentacja

Zaproszenie do sztuki

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Rozkład materiału z planem wynikowym dla klasy 4
Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

4. Kreska jako
środek wyrazu
artystycznego. /
„Wielkie ryby
w oceanie”, „Domy
w tajemniczym
miasteczku”
albo „Kreski
przedstawiają
to »czego nie
widać«”

3. Teatr cieni. /
„O kocie i jego
wąsach – zwierzęta domowe
i dzikie” lub
„W gospodarstwie
wiejskim,
ogrodzie zoologicznym i cyrku”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.5
II.1

I.1
I.5
II.1

PP
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wyrazu artystycznego
• kreska jako indywidualna i oryginalna
cecha twórczości
danego artysty
• rysunek, przybory
rysunkowe i malarskie
• programy graﬁczne

• kreska
• kreska jako środek

techniki rysunku

• kreska
• kontur
• rysunek
• rysunek konturowy
• przybory rysunkowe,

Pojęcia
i terminy

4. Kreska jako
środek wyrazu
artystycznego,
s. 14–16
• karta pracy: Kreska
tworzy napisy
z „charakterem”
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

3. Kreska jako
kontur, s. 12–13
• ilustracje z podręcznika i wybranych
źródeł
• lampa biurowa
• albumy ze zdjęciami
zwierząt

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

wienie reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne: rysunek
różnymi narzędziami
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja i omó-

ne: linearna kompozycja wybranym
narzędziem, wycinanka
• prezentacja i omówienie prac uczniów
(praca indywidualna
lub/i grupowa,
zbiorowa)

• rozmowa nauczająca
• praca z tekstem
• ćwiczenie plastycz-

wienie reprodukcji

• pogadanka
• ćwiczenie
• prezentacja i omó-

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

którego forma w luźny sposób
nawiązuje do przekazywanych treści
• rozumienie znaczenia kreski jako środka
artystycznego wyrazu, nadającego
pracom różny charakter, porównywanie
dwóch dzieł o zróżnicowanej formie
• tworzenie za pomocą kreski wybranymi
narzędziami prostej kompozycji,
pokazującej kreskę jako środek
wyrazu artystycznego, który wpływa
na zróżnicowany charakter pracy

• tworzenie napisu za pomocą kreski,

określonych przedmiotów za pomocą
rysunku konturowego
• wskazywanie konturu w wybranym
dziele plastycznym
• zakomponowanie prostej, typowej
pracy plastycznej na określony temat,
posługiwanie się konturem, kreską
wykonaną różnymi narzędziami,
umieszczenie niewielkiej ilości
elementów w kompozycji
• znajomość wybranych cech
przedstawianych zwierząt i ich
otoczenia

• znajomość pojęcia konturu, narysowanie

Zakres podstawowy

mocą kreski, którego forma w trafny
sposób oddaje przekazywane treści
• rozumienie znaczenia kreski jako środka
artystycznego wyrazu, nadającego
pracom różny charakter, np. nastój,
porównywanie kresek w kilku
wybranych dziełach plastycznych
• tworzenie za pomocą kreski
wybranymi narzędziami oryginalnej,
wieloelementowej kompozycji,
pokazującej kreskę jako środek
wyrazu artystycznego, który wpływa
na zróżnicowany charakter pracy

• tworzenie oryginalnego napisu za po-

abstrakcyjnego charakteru tego pojęcia,
określanie konturów różnorodnych
przedmiotów, szkicowanie konturów
różnymi narzędziami
• wskazywanie różnorodnego sposobu
posługiwania się konturem przez
artystów
• zakomponowanie wieloelementowej,
oryginalnej i nietypowej kompozycji
plastycznej na zadany temat,
posługiwanie się konturem, ciekawą
kreską wykonaną różnymi narzędziami
• inspirowanie się naturą, oddawanie
najbardziej charakterystycznych cech
zwierząt i ich otoczenia w pracy
plastycznej
• posługiwanie się konturem w wycinance
sylwetek zwierząt, poprzedzone
obserwacją charakterystycznych cech
określonych gatunków

• znajomość pojęcia konturu, rozumienie

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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6. Frotaż
(przecierka). /
„Kompozycja
w kole”
lub „Smoki
i dinozaury”

5. Ślady
przedmiotów,
ślady różnych
materiałów. /
Kompozycja
abstrakcyjna
lub dowolna

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.5
II.1
II.5

I.1
I.5
I.6
II.6

PP

• graﬁka, graﬁk
• odbitka graﬁczna
• powielanie
• płyta graﬁczna
• frotaż

graﬁczna
• płyta graﬁczna
(matryca), odbijanie
• kreska

• graﬁka, graﬁk
• oryginał, reprodukcja
• powielanie, odbitka

Pojęcia
i terminy

29
6. Frotaż
(przecierka), s. 21–22
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

5. Jedno
dzieło w wielu
egzemplarzach,
s. 18–20
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca

• pogadanka
• prezentacja

i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne: wykonanie odbitki z nietypowych
materiałów
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna lub
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy

graﬁcznej, rozumienie, na czym polega
technika frotażu
• znajomość wybranego dzieła
powstałego techniką frotażu
• wykonanie matrycy i odbitki do frotażu
o zaplanowanej, prostej kompozycjii

• określanie frotażu jako techniki

jako dziedziny sztuki i graﬁka jako
twórcy
• rozumienie odbijania matrycy jako
sposobu powstawania odbitek
• znajomość reprodukcji przynajmniej
dwóch dzieł graﬁcznych, określanie
kreski jako środka wyrazu w graﬁce
• odbijanie różnych materiałów mogących
budować matrycę
• tworzenie matrycy z przynajmniej
dwóch rodzajów materiałów
o zróżnicowanej powierzchni
• wykonywanie odbitki z samodzielnie
przygotowanej matrycy (płytki)

jako techniki graﬁcznej, omawianie,
na czym polega tworzenie matrycy
i odbitki techniką frotażu
• znajomość i opisywanie kilku wybranych
dzieł wykonanych techniką frotażu
• wykonanie ciekawie zakomponowanej
matrycy i odbitki techniką frotażu

• określanie i omawianie specyﬁki frotażu

jako dziedziny sztuki i graﬁka jako
twórcy
• rozumienie odbijania matrycy
(powielenia) jako sposobu powstawania
odbitek
• wyjaśnianie sposobu powstawania
różnorodnych dzieł graﬁcznych
na skutek odbijania płyt z różnych
materiałów, używania różnych narzędzi
do wykonania płyt, odbijania ich pod
prasą graﬁczną
• opisywanie kilku różnych dzieł
graﬁcznych, wskazywanie różnorodnie
zastosowanej kreski jako zasadniczego
środka wyrazu artystycznego w graﬁce
• odbijanie różnorodnych powierzchni
w celu tworzenia ciekawych odbitek
• tworzenie matrycy z ciekawej
kompozycji kilku rodzajów materiałów
o zróżnicowanej powierzchni
• staranne wykonywanie odbitki
z samodzielnie przygotowanej matrycy
(płytki)

• znajomość i deﬁniowanie pojęcia graﬁki

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• orientacyjna znajomość pojęcia graﬁki

O graﬁce i o powielaniu

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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8. Jak technika,
przybory malarskie i podłoża
zmieniają obrazy? /
„W dżungli”
lub „W lesie”

7. Druk płaski
z niespodzianką.
Monotypia. /
„Na scenie –
występ, koncert,
przedstawienie”
lub „Kolorowy
deszcz, kolorowy
wiatr”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.5
I.6
II.1
II.6

I.1
I.6
II.1
II.2
II.6

PP

• płaszczyzna

malarskie)

• malarstwo, malarz
• barwa (kolor)
• kreska
• obraz (dzieło

• druk płaski
• monotypia

graﬁczna), odbitka

• graﬁka
• druk
• matryca (płyta

Pojęcia
i terminy

8. Malarstwo,
czyli kolory
na płaszczyźnie,
s. 26–28
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

7. Druk płaski
z niespodzianką,
s. 23
• reprodukcje
z podręcznika
i albumów
przedstawiające
graﬁki wykonane
techniką monotypii

• podręcznik :

Środki
i materiały
dydaktyczne
powstałej z materiału o chropowatej
powierzchn

ne: praca techniką
frotażu
• prezentacja i omówienie prac uczniów
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

wienie reprodukcji
• praca z tekstem
• ćwiczenie
plastyczne:
kompozycja barwna
techniką mieszaną

• pogadanka
• prezentacja i omó-

dziedziny plastyki, malarza jako twórcy,
obrazów, dzieł malarskich, wybranych
technik i narzędzi
• określanie kreski i barwy jako
zasadniczych środków wyrazu
wykorzystywanych w malarstwie

• orientacyjne określanie malarstwa jako

O barwie i malowaniu

reprodukcji, ﬁlmu
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
monotypia graﬁczna
lub malarska
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

dwuetapowego sposobu powstawania
dzieł w graﬁce
• orientacyjne określanie specyﬁki druku
płaskiego, poznawanie monotypii jako
graﬁki jednej odbitki
• dokonywanie prostych porównań
między drukiem wypukłym, wklęsłym
i płaskim w graﬁce
• krótkie, uproszczone opisywanie dzieł
graﬁcznych wykonywanych techniką
druku płaskiego i innymi technikami
• wykonywanie uproszczonej kompozycji
monotypii barwnej opartej na plamie
malarskiej lub monotypii graﬁcznej
opartej na kresce, schematyczne
podejście do tematu

• orientacyjna znajomość graﬁki,

• wykonanie frotażu z dowolnej matrycy,

• ćwiczenie plastycz-

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy

jako dziedziny plastyki, malarza jako
twórcy, obrazów jako dzieł malarskich,
wybranych technik (malarstwa
akwarelowego, olejnego, mozaiki,
witrażu, kolażu) i narzędzi

• określanie, deﬁniowanie malarstwa

skiego, dokładne określanie charakteru
monotypii jako graﬁki jednej odbitki
• dokonywanie wielu porównań między
drukiem wypukłym, wklęsłym i płaskim
(określanie technik, materiałów,
narzędzi, wyglądu odbitek)
• ciekawe, rozbudowane omawianie,
opisywanie dzieł graﬁcznych
wykonanych różnymi technikami, w tym
druku płaskiego – monotypii
• wykonywanie ciekawej, oryginalnej
monotypii malarskiej (barwnej) lub
opartej na kresce monotypii graﬁcznej,
ciekawe ukazanie tematu

• dokładne określanie specyﬁki druku pła-

sposobu powstawania dzieł w graﬁce

• dobra znajomość graﬁki, dwuetapowego

-białego lub barwnego) z dowolnej
matrycy lub wykorzystanie nietypowego
materiału do wykonania frotażu

• wykonanie ciekawego frotażu (czarno-

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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9. Barwy czyste
– podstawowe
i pochodne. /
„Tęczowy ogród”
lub „Rajski ptak”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.3
II.1
II.6

PP
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reprodukcji
• praca tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
kompozycja
malarska
plakatówkami
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

9. Barwy czyste
– podstawowe
i pochodne, s. 29–31
• karta pracy: Barwne
koło – mnożenie
kolorów
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• zdjęcie tęczy

• mieszanie barw
• odcienie barwy

barwy pochodne

• prezentacja

• podręcznik:

• malarstwo, malarz
• barwa
• barwy podstawowe,

i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna lub
grupowa, zbiorowa)

• prezentacja

malarskiej

• zdjęcia pracowni

• papier, płótno,

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

deska, ściana lub
szyba (okno) jako
powierzchnie,
na których tworzone
są dzieła malarskie
• techniki malarskie
(akwarela, tempera,
plakatówka, pastele,
malarstwo olejne,
mozaika, witraż, kolaż)
• pejzaż

Środki
i materiały
dydaktyczne

Pojęcia
i terminy

i pochodnych oraz sposobu tworzenia
barw pochodnych
• samodzielne uzyskiwanie barw
pochodnych w modelu koła barw
• obserwowanie i wyodrębnianie barw
podstawowych i pochodnych w naturze
oraz we wskazanym obrazie
• tworzenie prostej kompozycji
z wyobraźni o niewielkiej ilości
elementów, w której zastosowane są
barwy podstawowe i pochodne

• określanie barw podstawowych

obrazie
• orientacyjne określanie cech pejzażu
jako tematu malarstwa
• tworzenie techniką mieszaną prostej,
typowej kompozycji malarskiej
inspirowanej naturą

• opisywanie barw i kresek w wybranym

Zakres podstawowy

i pochodnych, wskazywanie sposobu
tworzenia barw pochodnych,
stosowania ich w dziełach sztuki
i wykorzystywania w życiu codziennym
• samodzielne uzyskiwanie barw
pochodnych w modelu koła barw,
staranność wykonania
• obserwowanie i wyodrębnianie
barw podstawowych i pochodnych
w naturze oraz w różnych dziełach
sztuki
• tworzenie oryginalnej, złożonej
kompozycji z wyobraźni o dużej ilości
elementów, w której zastosowane
są ciekawie zestawione barwy
podstawowe i pochodne
• posługiwanie się różnymi sposobami
mieszania barw w pracy plastycznej

• określanie barw podstawowych

jako zasadniczych środków wyrazu
wykorzystywanych w malarstwie
• trafne opisywanie barw i kresek
w kilku wybranych obrazach
• dokładne określanie rodzajów
pejzaży i cech pejzażu jako tematu
malarstwa
• tworzenie oryginalnej złożonej,
wieloelementowej kompozycji
malarskiej inspirowanej naturą,
wykorzystywanie możliwości różnych
technik w pracy plastycznej

• dokładne określanie kreski i barwy

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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11. Gama
barwna. Akcent
kolorystyczny.
Wiele akcentów,
jeden akcent. /
„Pokaz fajerwerków”, „Samotna
łódka na morzu”
lub „Zdobywca
szczytu”

10. Barwy ciepłe
i zimne. /
„W niebieskich
lub różowych
okularach –
portrety”
lub „W jakich
górach wolę być
– błękitnych czy
czerwonych?”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.3
I.6
II.1
II.6

I.1
I.3
I.6
II.1
II.6

PP
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ciepłych, wąska gama
barw chłodnych,
tonacja
• szeroka gama barw
• akcent kolorystyczny
• pejzaż ze sztafażem

• wąska gama barw

zimne

• barwy ciepłe, barwy

barwy pochodne

• malarstwo, malarz
• barwa
• barwy podstawowe,

(barwy cieplejsze,
barwy chłodniejsze)

• temperatura barwy

(chłodne)

• barwy ciepłe (gorące)
• barwy zimne

barwy pochodne

• malarstwo, malarz
• barwa
• barwy podstawowe,

Pojęcia
i terminy

11. Gama
barwna. Akcent
kolorystyczny,
s. 35–38
• karta pracy:
Kolorowe gamy –
ubranie w wąskiej
gamie
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• niewielkie elementy
stroju w szerokiej
gamie barw
• kolorowa krepina,
taśma klejąca,
nożyczki

• podręcznik:

10. Barwy ciepłe
i zimne, s. 32–34
• karta pracy: Ciepło
barw – skojarzenie
czy odczucie?
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

ne: kompozycja
pastelami suchymi
uzupełniona elementami kolażu
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa)

• praca z tekstem
• ćwiczenie plastycz-

reprodukcji

• pogadanka
• ćwiczenie
• prezentacja

wienie reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne: kompozycja
akwarelą uzupełniona pastelami olejnymi i kolażem
• praca z tekstem
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja i omó-

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

i wąskiej gamy barw zimnych oraz
szerokiej gamy barw
• znajomość pojęcia akcentu
kolorystycznego, różniącego się
temperaturą w stosunku do gamy
kolorystycznej obrazu
• określanie gamy kolorystycznej,
akcentów w stroju i obrazie
• znajomość pejzażu jako tematu
malarskiego
• wykonanie barwnej, uproszczonej
kompozycji w określonej wąskiej gamie
kolorystycznej z akcentami

• znajomość wąskiej gamy barw ciepłych

odwoływanie się do skojarzeń z życiem
codziennym
• orientacyjne wskazywanie barw ciepłych
i zimnych w kole barw
• wskazywanie barw ciepłych i zimnych
w wybranym obrazie
• tworzenie prostej kompozycji
w barwach ciepłych i zimnych

• określanie barw ciepłych i zimnych,

Zakres podstawowy

w zakres wąskiej gamy barw ciepłych
i wąskiej gamy barw zimnych, tonacji
oraz szerokiej gamy barw
• znajomość i wyjaśnianie pojęcia
akcentu kolorystycznego, różniącego się
temperaturą w stosunku do gamy
kolorystycznej obrazu, wyjaśnianie
znaczenia jednego lub wielu akcentów
barwnych w obrazie
• opisywanie, określanie gamy
kolorystycznej, tonacji i akcentów
w strojach, obrazach, najbliższym
otoczeniu i w naturze
• dobra znajomość i wyjaśnianie cech
pejzażu jako tematu malarskiego,
określanie sztafażu w pejzażu
• wykonanie barwnej, oryginalnej
kompozycji w wąskiej gamie
kolorystycznej z akcentami

• dobra znajomość barw wchodzących

odwoływanie się do skojarzeń z życiem
codziennym, określanie, porównywanie
temperatury barw cieplejszych
i chłodniejszych
• określanie i porównywanie temperatury
barw w modelu koła barw
• wskazywanie barw ciepłych i zimnych
w różnych dziełach malarskich,
porównywanie temperatury barwy
• tworzenie oryginalnej kompozycji,
złożonej pod względem formy i ilości
elementów w barwach ciepłych
i zimnych

• określanie barw ciepłych i zimnych,

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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13. Kiermasz
ozdób
świątecznych
i przedmiotów
dekoracyjnych
na wyznaczony
cel. / Bombka,
serwetka
świąteczna,
kubek, świecznik

12. Boże
Narodzenie.
Gwiazdki,
aniołki, łańcuchy
ze słomek i innych
materiałów.
Podsumowanie
wiadomości
o kresce, barwach
podstawowych
i pochodnych,
gamach barwnych

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.3
II.7

I.3
I.5
III.2
III.3

PP
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• podręcznik:
11. Gama
barwna. Akcent
kolorystyczny,
s. 35–38;
13. Kompozycja
symetryczna,
s. 43-45;
14. Kompozycja
rytmiczna, s. 46–48
(ilustracje)
• wybrane dekoracje
świąteczne

podane w sposób
opisowy)
• barwa
• kreska, kontur
• przedmioty użytkowe,
sztuka użytkowa
(pojęcia podane
w sposób opisowy)
• szeroka gama barw,
wąska gama barw,
• akcenty kolorystyczne
• kompozycja rytmiczna, kompozycja symetryczna

23. Malarstwo
ludowe, s. 77–78;
25. Rzeźba ludowa
i rzemiosło, s. 82–85
(ilustracje)
• dowolne ilustracje
dzieł sztuki ludowej,
eksponaty

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

• kompozycja (pojęcie

• akcent kolorystyczny

wąska gama barw

• szeroka gama barw,

barwy pochodne

• sztuka ludowa
• tradycje ludowe
• kreska
• kontur
• barwy podstawowe,

Pojęcia
i terminy

plastyczne:
dekoracje malarskie
przedmiotów
użytkowych
• omówienie
i prezentacja prac
uczniów (prace
indywidualne,
grupowe, zbiorowe)

• pogadanka
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie

eksponatów
• ćwiczenie
plastyczne:
dekoracyjne
kompozycje
przestrzenne
z różnych
materiałów
• rozmowa nauczająca
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy

mienie sobie znaczenia podjętych prac
na potrzeby aukcji na określony cel
• znajomość tradycji świątecznych,
tradycyjnych świątecznych motywów
dekoracyjnych i wykorzystywania ich
podczas dekorowania przedmiotów
użytkowych
• tworzenie prostych pod względem
graﬁcznym barwnych kompozycji dekoracyjnych na przedmiotach użytkowych
• posługiwanie się rytmem, symetrią
i określoną kolorystyką kojarzącą się
ze świętami w dekoracjach wybranych
przedmiotów użytkowych

• współpraca i współdziałanie, uświado-

i ich znaczenia
• inspirowanie się tradycyjnymi ozdobami
świątecznymi i tworzenia własnych
• wykonywanie prostych ozdób
świątecznych o zróżnicowanych
kształtach i barwach
• dokonywanie prostego podziału pracy
na zasadnicze etapy, planowanie
kolejności czynności podczas
wykonywania ozdób świątecznych

podejmowanie inicjatywy,
uświadomienie sobie znaczenia
podjętych prac na potrzeby aukcji
na określony cel
• znajomość tradycji świątecznych,
tradycyjnych świątecznych motywów
dekoracyjnych, twórcze zainspirowanie
się nimi podczas dekorowania
przedmiotów użytkowych
• tworzenie prostych i złożonych pod
względem graﬁcznym, przemyślanych
barwnych kompozycji dekoracyjnych
na przedmiotach użytkowych

• współpraca, współdziałanie,

znaczenia, zauważenie wpływu sztuki
ludowej i tradycji ludowych na tradycje
świąteczne
• twórcze inspirowanie się tradycyjnymi
ozdobami świątecznymi i tworzenie
własnych, nawiązujących do nich
oryginalnych ozdób
• staranne wykonywanie prostych
i złożonych ozdób świątecznych
o zróżnicowanych kształtach,
przemyślanej kompozycji, kolorystyce
i detalach
• dokonywanie szczegółowego podziału
pracy na etapy, planowanie kolejności
czynności podczas wykonywania ozdób
świątecznych

• znajomość tradycji świątecznych i ich

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• znajomość tradycji świątecznych

Kalendarz świąteczny

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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15. Kompozycja
symetryczna. /
„Koronkowy liść”
lub „Drzewo”

14. Zasada
równowagi. /
„W kosmosie.
O wielkiej
planecie i małych
meteorytach”
lub „Kamyczki
i kamienie”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.2
I.5
II.6

I.2
I.3
I.6
II.1

PP

skomponować
• symetria

• kompozycja
• komponować,

skomponować
• zasada równowagi
w kompozycji
• ciężar barwy
• barwy lekkie
• barwy ciężkie

• kompozycja
• komponować,

Pojęcia
i terminy

13. Kompozycja
symetryczna,
s. 43–45

• podręcznik:

12. Zasada
równowagi, s. 40–42
• karta pracy:
Równowaga –
wprowadzanie ładu
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• owoce lub klocki
o różnej wielkości
i barwie

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

wienie reprodukcji

• pogadanka
• ćwiczenie
• prezentacja i omó-

reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne: kompozycja
plakatówkami połączona z wydzieranką
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna
lub grupowa,
zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy
kolejności podstawowych czynności
podczas pracy

symetrycznej
• zauważanie symetrii w przyrodzie
i dziełach sztuki

• określanie cech symetrii, kompozycji

i komponowania
• znajomość barw lekkich i ciężkich
• proste określanie cech kompozycji,
w której spełniona jest zasada
równowagi
• wskazywanie równowagi w wybranym
dziele malarskim
• orientacyjna znajomość fantastyki jako
tematu w sztuce
• tworzenie barwnej kompozycji
o niewielkiej ilości elementów, w której
widoczne jest dążenie do równowagi

• znajomość pojęcia kompozycji

dziełach sztuki, życiu codziennym,
np. formie przedmiotów

• zauważanie symetrii w przyrodzie,

kompozycji symetrycznej

• określanie, omawianie cech symetrii,

zycji i komponowania jako tworzenia
układu elementów plastycznych
• znajomość barw lekkich i ciężkich,
określanie ich znaczenia dla uzyskiwania
równowagi w kompozycji
• określanie różnorodnych cech
kompozycji, w której spełniona
jest zasada równowagi (wielkość,
rozmieszczenie, barwa elementów)
• wskazywanie równowagi w kilku
zróżnicowanych dziełach malarskich
• dobra znajomość i określanie wielu cech
fantastyki jako tematu w sztuce
• tworzenie oryginalnej barwnej,
wieloelementowej kompozycji zgodnie
z zasadą równowagi

• znajomość i określanie pojęcia kompo-

wybranymi gamami kolorystycznymi,
barwami kojarzącymi się ze świętami,
wykorzystywanie akcentów podczas
tworzenia oryginalnych dekoracji
przedmiotów użytkowych
• określanie, planowanie właściwej
kolejności wszystkich czynności
podczas pracy

• posługiwanie się rytmem, symetrią,

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• określanie, planowanie właściwej

O kompozycji w malarstwie

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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16. Kompozycja
rytmiczna. Różne
rytmy. / „Widok
przez ogrodzenie”,
„Tkanina
we wzory”,
„Wieżowce”
lub „Muzyczne
rytmy”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.2
II.1
II.2
II.6

PP

z podręcznika
i wybranych źródeł
• proste przedmioty,
w których można
wyznaczyć oś
symetrii

• podręcznik:

• kompozycja
• komponować
• skomponować
• rytm
• kompozycja rytmiczna
14. Kompozycja
rytmiczna, s. 46–48
• karta pracy: Rytm
przydaje się
w dekoracji
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• zdjęcia przyrody,
w których widoczny
jest rytm
• odtwarzacz muzyki,
wybrane utwory
muzyczne, np.
„Sonata księżycowa”
L. van Beethovena,
„Lot trzmiela”
N. Rimskiego-Korsakowa

• reprodukcje

symetryczna
• kreska

Środki
i materiały
dydaktyczne

• kompozycja

Pojęcia
i terminy

i omówienie
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
kompozycje
technikami
mieszanymi (rysunki,
stemple, szablony)
• praca z tekstem
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

ne: kolaż, wycinanka
z tkanin, koronki lub
witraż z bibułek
• prezentacja i omówienie prac uczniów
(praca indywidualna,
zbiorowa)

• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastycz-

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

i kompozycji rytmicznej
• zauważanie rytmu w dziełach
plastycznych i w innych dziedzinach
życia
• zauważanie i opisywanie prostego rytmu
w dziele plastycznym
• tworzenie różnych prostych kompozycji
rytmicznych różnymi technikami

• określanie zasadniczych cech rytmu

o niewielkiej ilości elementów z osią
symetrii

• tworzenie kompozycji symetrycznej

Zakres podstawowy

określanie cech rytmu, kompozycji
rytmicznej
• zauważanie, porównywanie cech
rytmu w dziełach plastycznych
i innych dziedzinach życia (określanie
podobieństw i różnic)
• zauważanie różnorodnych rytmów
w wybranych dziełach plastycznych
o zróżnicowanym charakterze
• tworzenie oryginalnych kompozycji
rytmicznych różnymi technikami

• określanie różnorodnych rytmów,

kompozycji symetrycznej o dużej ilości
elementów składowych, ciekawie
zakomponowanej po obu stronach osi
symetrii

• tworzenie oryginalnej, nietypowej

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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18. Co to jest
plama? / „Dywan
w plamy”

17. Wielki
dyskotekowy bal.
Przygotowanie
elementów
dekoracyjnych
na bal
tematyczny.
Praktyczne
powtórzenie
wiadomości
o kompozycji
i barwie

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.3
I.5
III.2
III.3

I.2
I.3
II.4
II.6

PP
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konturem
• abstrakcja

• barwa
• plama barwna
• kompozycja
• luźny układ plam
• zwarty układ plam
• plamy otoczone

malarskie)

• malarstwo
• kompozycja
• obraz (dzieło

• akcenty kolorystyczne
• nastrój

szeroka i wąska

• barwy ciepłe, zimne
• gama kolorystyczna

pochodne

• kompozycja
• zasada równowagi
• kompozycja rytmiczna
• barwy podstawowe,

Pojęcia
i terminy

15. Co to jest
plama?, s. 50–52
• karta pracy: Plamy
różnią się nie tylko
kolorami
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

plastyczne:
kompozycje
dekoracyjne
technikami
mieszanymi
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie

Kalendarz

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

współdziałanie podczas działań
zespołowych, planowanie kolejności
czynności i etapów pracy
• wykonywanie prostych elementów
dekoracyjnych, których forma
podporządkowana jest całości dekoracji
• stosowanie określonej kolorystyki
w wykonywanych częściach dekoracji

• podejmowanie współpracy,

wienie reprodukcji
• praca tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastyczne: malarstwo
akwarelami lub kolorowymi tuszami
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja i omó-

w malarstwie
• określanie luźnego i zwartego układu
plam barwnych oraz plam barwnych
otoczonych konturem, wskazywanie ich
na prostych przykładach
• orientacyjne określanie abstrakcji
jako tematu malarskiego
• tworzenie prostych, różnych układów
plam barwnych we własnych pracach
plastycznych

• znajomość pojęcia plamy barwnej

i zwartego układu plam barwnych,
plam barwnych otoczonych konturem,
wskazywanie ich w różnych dziełach
sztuki
• dokładne określanie cech abstrakcji
jako tematu malarskiego
• tworzenie różnych układów plam
barwnych, ciekawych pod względem
kolorystyki i kompozycji we własnych
pracach plastycznych

• deﬁniowanie, określanie luźnego

pojęcia plamy barwnej w malarstwie

• znajomość, deﬁniowanie, określanie

współdziałanie podczas prac
zespołowych, inicjowanie działań,
planowanie kolejności czynności,
konsekwentne realizowanie
zaplanowanych działań
• wykonywanie prostych i złożonych
elementów dekoracyjnych, których
forma, kolorystyka i wielkość
podporządkowana jest całości dekoracji;
łączenie mniejszych elementów
w większe segmenty
• stosowanie określonej, przemyślanej
kolorystyki w mniejszych i większych
częściach dekoracji

• podejmowanie współpracy,

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Zakres podstawowy

O plamach barwnych w malarstwie

12. Zasada równowagi, s. 40–42;
14. Kompozycja
rytmiczna, s. 46–48;
11. Gama barwna.
Akcent kolorystyczny, s. 35–38
• pudełko na losy
do głosowania
na temat dekoracji
dyskoteki
• kartoniki do wpisywania głosów

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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20. Sztuka
użytkowa
codzienna
i świąteczna. /
„Biały obrus”,
„Jak kolorowe
stroiki i kolorowe
serwetki
zmieniają stół”

19. Wielkanoc. /
„Pisanka
z wielkim ogonem
lub skrzydłami,
czyli o pawiu,
lisie, wiewiórce
i smoku, które
przebrały się
za pisanki
w wielkim koszyku
wielkanocnym”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.3
I.5
II.7

I.2
I.3
III.2
III.3

PP
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wąska gama barw,
akcenty kolorystyczne
• zasada równowagi,
kompozycja rytmiczna
• faktura (pojęcie
wprowadzone
opisowo) – lekcja
poprzedza tematykę
faktury w kompozycji

• szeroka gama barw,

barwy pochodne

• sztuka użytkowa
• estetyka otoczenia
• barwy podstawowe,

symetryczna,
kompozycja rytmiczna
• szeroka gama barw,
wąska gama barw,
akcent kolorystyczny
• pisanki, palmy,
wycinanki

• sztuka ludowa
• kompozycja

Pojęcia
i terminy

20. Z dziejów
przedmiotów
użytecznych,
s. 66–67;
21. Wzornictwo
przemysłowe
i funkcjonalność,
s. 68–72;
11. Gama barwna.
Akcent
kolorystyczny,
s. 35–38

• podręcznik:

22. Sztuka
ludowa, s. 74–76;
23. Malarstwo
ludowe, s. 77–78
• zdjęcia pisanek,
ludowe pisanki
z najbliższej okolicy

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

inspiracji, pokaz
sposobu tworzenia
kompozycji,
wykonywania
stroików
• ćwiczenie plastyczne
(projekt białego
obrusa – kolaż,
wieloelementowa,
kompozycja
dekoracji stołu)

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy

ludowych dekoracji świątecznych palm,
pisanek
• znajomość zdobień pisanek
charakterystycznych dla regionu
• wykonanie dekoracji pisanki, dodanie
elementów przestrzennych
• tworzenie prostej ilustracji rysunkowej
przedstawiającej elementy dekoracji
świątecznych (koszyczek, serwetka)

w tym kultury nakrywania do stołu,
podniesienia uroczystego charakteru
uroczystości rodzinnych, świątecznych,
spotkań przyjacielskich poprzez
estetykę stołu
• stworzenie projektu białego obrusa
w formie kompozycji rytmicznej, kolażu
z papierów o zróżnicowanej fakturze
• staranie się o stworzenie uproszczonej,
spełniającej zasadę równowagi,
rytmicznej, zróżnicowanej kompozycji
stołu w wybranej kolorystyce
z różnorodnych elementów gotowych
i samodzielnie wykonanych

• znajomość znaczenia estetyki otoczenia,

znaczenia wpływu estetyki otoczenia
na życie codzienne i uroczyste
wydarzenia, określanie znaczenia kultury
nakrywania do stołu dla podniesienia
i określenia charakteru uroczystości
rodzinnych, świątecznych, spotkań
przyjacielskich poprzez estetykę stołu
• stworzenie oryginalnego projektu
białego obrusa w formie kolażu jako
przemyślanej, zróżnicowanej kompozycji
rytmicznej, spełniającej zasadę
równowagi z papieru o zróżnicowanej
fakturze

• dobra znajomość różnorodnego

określanie ich znaczenia dla rodziny,
grupy społecznej i przekazywania
tradycji, znajomość ludowych dekoracji
świątecznych palm, pisanek
• dobra znajomość, opisywanie zdobień
pisanek charakterystycznych dla regionu
• wykonanie oryginalnej dekoracji pisanki,
dodanie do niej ciekawych, starannie
wykonanych elementów przestrzennych
• ilustrowanie wybranych tradycji
świątecznych, tworzenie oryginalnej,
barwnej kompozycji przedstawiającej
elementy dekoracji świątecznych
(koszyczek, serwetka)

• znajomość tradycji świątecznych,

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• znajomość tradycji świątecznych,

Estetyka otoczenia

eksponatów
i reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
dekoracje pisanek
różnymi technikami
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

Kalendarz świąteczny

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6
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I.1
I.2
I.5
I.6
II.1
II.6

I.1
I.5
II.1
II.6

21. Tajemnice
faktury. /
„Pochmurne
niebo”

22. Uroki akwareli. / „Odbicia
w wodzie”,
„Fontanna”
lub „Wodospad”

PP

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

malarskie)

• malarstwo
• kompozycja
• obraz (dzieło

• plama barwna
• faktura
• pejzaż

malarskie)

• malarstwo
• kompozycja
• obraz (dzieło

Pojęcia
i terminy

17. Uroki akwareli,
s. 56–58
• reprodukcje z podręcznika i wybranych
źródeł

• podręcznik:

16. Faktura – skóra
plamy, s. 53–55
• karta pracy: Kolor
i faktura – gładkie
i chropawe
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• zdjęcia chmur
(dodatkowo)

• podręcznik:

mioty do dekoracji
stołu, taca, kwiaty,
owoce

• eksponaty, przed-

Środki
i materiały
dydaktyczne

wienie materiału
ilustracyjnego
• praca z tekstem

• pogadanka
• prezentacja i omó-

i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne: kolaże
z plam wykonanych
różnymi technikami
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

prezentacja
i omówienie prac
(indywidualna,
grupowa, zbiorowa
forma pracy)

• podsumowanie,

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

z zastosowaną techniką malarską
• określanie faktury plam w akwareli
• omawianie wybranych cech
dzieła namalowanego akwarelami,
m.in. o tematyce pejzażowej

• określanie różnic faktury związanych

określanie jej różnic w dziełach
zależnie od sposobów nakładania
farb, a w konsekwencji zróżnicowania
powierzchni obrazów
• wskazywanie zróżnicowanej faktury
na prostych przykładach
• orientacyjne określanie różnic faktury
w pejzażach
• tworzenie kilkuelementowej, prostej
kompozycji, w której występują plamy
barwne o zróżnicowanej fakturze

• znajomość pojęcia faktury oraz

namalowanej klejem

• wykonanie projektu bieżnika o fakturze

Zakres podstawowy

związanych z zastosowaną techniką
malarską, np. farby plakatowe, akwarela
• określanie faktury, różnego sposobu
malowania plam w akwareli

• dokładnego określania różnic faktury

oraz określanie jej różnic w dziełach
zależnie od sposobów nakładania
farb, a w konsekwencji zróżnicowania
powierzchni obrazów
• wskazywanie zróżnicowanej faktury
w różnych dziełach malarskich,
porównywanie wpływu różnic faktury
na wyraz, odbiór nastroju obrazów
• omawianie sposobów zastosowania
faktury w pejzażach
• tworzenie oryginalnej, wieloelementowej, ciekawie zakomponowanej pracy,
w której występują plamy barwne
o zróżnicowanej fakturze

• znajomość, deﬁniowanie pojęcia faktury

kompozycji spełniającej zasadę
równowagi, rytmicznej, celowo
i w przemyślany sposób zróżnicowanej
kompozycji dekoracji stołu, twórcze
wykorzystywanie elementów
gotowych, samodzielne wykonywanie
przemyślanych, pomysłowych,
oryginalnych elementów dekoracyjnych
• wykonanie pomysłowego, oryginalnego
bieżnika o ciekawej formie dekoracji
i zróżnicowanej fakturze namalowanej
klejem

• stworzenie bogatej, wieloelementowej

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

23. Od przedmiotu
do jego znaku. /
„Żywioły i zjawiska
atmosferyczne”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.5
II.4
II.6

PP
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znaki plastyczne
• synteza formy
• graﬁka użytkowa

• znaki plastyczne
• uproszczenie, proste

(farby plakatowe,
akwarela)
• lawowanie
• faktura plam w akwareli
• faktura plam w technice farb plakatowych
• pejzaż

• techniki malarskie

Pojęcia
i terminy

18. Znaki proste,
s. 60–62
• reprodukcje
prostych znaków
plastycznych
z podręcznika
i wybranych źródeł
• komputer z prostym
programem
graﬁcznym
i dostępem
do internetu
• plansze z wybranymi
znakami drogowymi
• proste przedmioty
z życia codziennego
oraz kartoniki
z odpowiadającymi
im nazwami oraz
pojęciami

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
wycinanka
z kolorowego
papieru
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy
lawowania w malarstwie akwarelowym
• wykonanie techniką akwareli prostej
kompozycji przedstawiającej

prostego znaku plastycznego jako formy
graﬁki użytkowej
• określanie miejsc, w których spotykamy
się ze znakami plastycznymi, określanie
treści i sposobu jej przekazywania
• tworzenie prostych znaków graﬁcznych
ilustrujących wybrane zjawisko (np.
przyrodnicze, atmosferyczne) lub
przedmiot za pomocą tradycyjnych
technik lub przy użyciu komputera

• orientacyjne określanie cech formy

formy prostego znaku plastycznego jako
jednej z form graﬁki użytkowej
• określanie miejsc, w których spotykamy
się ze znakami plastycznymi, określanie
treści i sposobu jej przekazywania
• tworzenie ciekawych pod względem
formy plastycznej, starannych, prostych
znaków plastycznych ilustrujących
wybrane zjawisko (przyrodnicze,
atmosferyczne), stan, przedmiot
za pomocą tradycyjnych technik
i przy użyciu komputera

• dokładne określanie, omawianie cech

malarskich namalowanych techniką
akwareli, zróżnicowanych pod względem
faktury plam, w tym kompozycji
pejzażowych
• określanie, deﬁniowanie pojęcia lawowania w malarstwie akwarelowym
• wykonanie techniką akwareli ciekawej
kompozycji przedstawiającej wykorzystanie możliwości techniki, posługiwanie
się lawowaniem

• omawianie różnorodnych dzieł

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• orientacyjne określanie pojęcia

O znaku plastycznym

ne: kompozycja
techniką akwareli
• prezentacja i omówienie prac uczniów
(praca indywidualna,
zbiorowa)

• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastycz-

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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25. „Skrzynia
na skarby”,
„Niepowtarzalna
torba na laptopa”
lub „Balowa
torebeczka
Kopciuszka”

24. Znaki złożone. /
„Mój order”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.3
I.5
II.7

I.1
I.2
I.5
II.4
II.6

PP
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• artysta rzemieślnik

artystyczne

• przedmiot użytkowy
• sztuka użytkowa
• sztuka nieużytkowa
• rzemiosło

plastyczne
• złożone znaki
plastyczne
• logo
• graﬁka użytkowa

• znaki plastyczne
• proste znaki

Pojęcia
i terminy

20. Z dziejów przedmiotów użytecznych, s. 66–67
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

19. Znaki złożone,
s. 63–64
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł
• logo np. znanych
ﬁrm, akcji
społecznych i marek
samochodów
• zdjęcia odznaczeń,
m.in. Orderu
Uśmiechu

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca

• pogadanka
• prezentacja

Zakres podstawowy
plastycznych, porównywanie znaków
prostych i złożonych
• określanie prostych cech graﬁki
użytkowej jako dziedziny plastyki
• znajomość uniwersalnego charakteru
przekazu znaków złożonych
• znajomość cech logo
• znajomość wybranych znaków złożonych i przekazywanych przez nie treści
• komponowanie przynajmniej dwóch
elementów w złożony znak plastyczny
• tworzenie logo
• tworzenie złożonego znaku
plastycznego o konkretnym przesłaniu,
np. orderu

dziedziny sztuki, specyﬁki pracy artysty
rzemieślnika
• znajomość cech sztuki użytkowej
• znajomość różnorodności form
przedmiotów użytkowych

• określanie rzemiosła artystycznego jako

go jako dziedziny sztuki, specyﬁki pracy
artysty rzemieślnika, sposobu wykonywania przedmiotów użytkowych
• określanie zakresu sztuki użytkowej,
porównywanie sztuki użytkowej
i nieużytkowej

• dobra znajomość rzemiosła artystyczne-

złożonych znaków plastycznych,
porównywanie form, przekazu prostych
i złożonych znaków
• określanie różnorodnych cech i form
graﬁki użytkowej jako dziedziny plastyki
• znajomość uniwersalnego charakteru
przekazu znaków złożonych i odczytywanie go na podstawie różnych znanych
znaków złożonych, np. dotyczących
akcji społecznych, działalności instytucji
• znajomość cech logo, rozumienie
znaczenia jego rozpoznawalności,
opisywanie formy
• znajomość wybranych znaków złożonych i przekazywanych przez nie różnorodnych treści
• przemyślane, celowe komponowanie
dwóch lub kilku elementów w złożony,
oryginalny znak plastyczny
• tworzenie logo o ciekawej formie
plastycznej
• tworzenie oryginalnego, przemyślanego,
złożonego znaku plastycznego
o konkretnym przesłaniu, np. orderu

• określanie, deﬁniowanie cech, formy

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• określanie cech złożonych znaków

W świecie przedmiotów

i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne: praca
techniką mieszaną
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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26. W świecie
projektanta. /
„Kolorowe
samochody”
lub „Stroje
na różne okazje”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.3
I.5
II.7

PP
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szeroka gama barw,
akcenty kolorystyczne
• kreska
• zasada równowagi,
kompozycja
rytmiczna,
kompozycja
symetryczna

• wąska gama barw,

funkcjonalność

• artysta projektant
• forma przedmiotu
• funkcja przedmiotu,

projekt

• projektowanie,

przemysłowe

• przedmiot użytkowy
• sztuka użytkowa
• wzornictwo

• zasada równowagi,
kompozycja
rytmiczna
• faktura

Pojęcia
i terminy

21. Wzornictwo
przemysłowe
i funkcjonalność,
s. 68–72
• karta pracy:
Projektowanie –
dodawanie funkcji
• reprodukcje, zdjęcia
z podręcznika
i wybranych źródeł
• przykładowe
przedmioty z życia
codziennego
• duże kartonowe
pudełka (4–5 sztuk)
i omówienie
reprodukcji
• praca z tekstem
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne: projekty
plakatówką,
pastelami, techniką
mieszaną
• prezentacja prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

plastyczne:
projektowanie
i wykonywanie
przedmiotu
użytkowego
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa, grupowa)

• podręcznik:

• ćwiczenie

nie, koszyki walizki
• opowiadanie „Patyki
i patyczki” ks. Jana
Twardowskiego

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

• różne torby, skrzy-

Środki
i materiały
dydaktyczne

przemysłowego jako dziedziny sztuki,
specyﬁki pracy artysty projektanta
• dokonywanie porównania zasadniczych
cech rzemiosła artystycznego
i wzornictwa przemysłowego oraz
sposobu pracy artysty rzemieślnika
i artysty projektanta
• orientacyjne określanie pojęcia
formy i funkcji przedmiotu oraz jego
funkcjonalności
• obserwowanie przemian formy
dawnych i nowych wybranych,
charakterystycznych przedmiotów o tej
samej funkcji
• wykonanie projektu współczesnego
przedmiotu użytkowego (samochodu
lub stroju), próba dostosowania formy
do funkcji przedmiotu i upodobań
użytkownika

• określanie cech wzornictwa

przedmiotów użytkowych
z różnych materiałów i projektowanie
przedmiotów użytkowych w rysunku

• wykonywanie przestrzennych

Zakres podstawowy

wzornictwa przemysłowego jako
dziedziny sztuki, specyﬁki pracy artysty
projektanta
• dokonywanie porównania różnorodnych
cech rzemiosła artystycznego
i wzornictwa przemysłowego oraz
sposobu pracy artysty rzemieślnika
i artysty projektanta
• dobra znajomość i deﬁniowanie pojęcia
formy i funkcji przedmiotu oraz jego
funkcjonalności
• obserwowanie, omawianie przemian
formy dawnych i nowych wybranych
różnych przedmiotów o tej samej
funkcji, zauważanie nowych
przedmiotów o nowych funkcjach
• wykonanie ciekawego, przemyślanego
projektu współczesnego przedmiotu
użytkowego (samochodu lub stroju),
dobre dostosowanie formy do funkcji
przedmiotu i upodobań użytkownika
(kolorystyka, dekoracja)

• dobra znajomość, określanie cech

pod względem formy plastycznej,
przestrzennych przedmiotów
użytkowych z różnych materiałów
i wykonywanie oryginalnych,
rysunkowych projektów przedmiotów
użytkowych

• wykonywanie ciekawych, przemyślanych

form przedmiotów użytkowych

• znajomość i opisywanie różnorodności

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji
Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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28. Budownictwo
ludowe. /
„Poznajemy
skanseny Polski”,
„Malowana chata”,

27. Sztuka ludowa. / „Wycinanki
jak ludowe hafty
– drzewa, ludzie,
zwierzęta” lub
„Dwa podobne
obrazy malowane
metodą
przepróch”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.3
III.2
III.3

• sztuka ludowa
• budownictwo ludowe
• rzeźba ludowa
• malarstwo ludowe

I.2
I.3
III.2
III.3

42

budownictwo ludowe,
budownictwo
drewniane

• skansen
• sztuka ludowa
• etnograﬁa

na papierze, blasze,
szkle, desce,
na kaﬂach i sprzętach
• metoda „przepróch”
• graﬁka ludowa
• ludowe rzemiosło
artystyczne: wycinanka, haft, pisanki,
regionalne motywy
dekoracyjne
• kompozycja symetryczna
• barwy podstawowe
i pochodne
• szeroka i wąska gama
barw, akcent kolorystyczny
• zabytki sztuki ludowej, muzeum, skansen
• etnograﬁa
• ludowe malarstwo,
rzeźba, budownictwo
sakralne

Pojęcia
i terminy

PP

24. Budownictwo
regionalne, s. 79–81;
26. Skansen,
s. 86–87

• podręcznik:

22. Sztuka
ludowa, s. 74–76;
23. Malarstwo
ludowe, s. 77–78;
26. Skansen,
s. 86–87
• karta pracy:
Sztuka ludowa
– prosta, bliska,
kolorowa
• reprodukcje
z podręcznika
i wybranych źródeł

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

• praca z tekstem
• pogadanka
• prezentacja zdjęć
• rozmowa nauczająca

natów i reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• praca tekstem
• ćwiczenie plastyczne: kompozycje
wykonane techniką
wycinanki; kompozycje malarskie
na kafelkach lub
na szkle
• prezentacja i omówienie prac uczniów
(praca indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja ekspo-

Zakres podstawowy

i dziedzin sztuki ludowej, znaczenia
tradycji i sposobu pracy artysty
ludowego
• określanie niektórych cech ludowego
budownictwa, znaczenia skansenu

• orientacyjna znajomość niektórych cech

i artystów ludowych
• znajomość wybranych cech,
charakterystycznych dzieł sztuki
ludowej najbliższego regionu
• znajomość wyglądu stroju ludowego
regionu
• określanie cech ludowego malarstwa
• znajomość metody „przepróch” jako
sposobu tworzenia kilku podobnych
obrazów
• tworzenie prostej wycinanki
nawiązującej do sztuki ludowej
• tworzenie dwóch prostych, podobnych
do siebie prac malarskich na wybranym
podłożu; posługiwanie się elementami
metody „przepróch” podczas tworzenia
kompozycji

sztuki ludowej , określanie kolorystyki
i formy dzieł wybranego regionu, dobra
znajomość znaczenia tradycji, sposobu
pracy artysty ludowego

• dobra znajomość różnorodnych cech

kolorystyki, tematyki, formy i rodzajów
dzieł, artystów ludowych
• znajomość wybranych cech charakterystycznych dzieł sztuki najbliższego
regionu, rozpoznawanie i określanie
cech charakterystycznych kompozycji,
motywów i specjalności regionalnych
• dobra znajomość i opisywanie wyglądu
stroju ludowego regionu i wybranych
strojów regionalnych innych dzielnic
Polski
• określanie kolorystyki, tematyki, formy
(np. uproszczenie kształtów), charakterystycznych podłoży ludowego malarstwa
(szkło, drewno), różnych metod tworzenia obrazów, m.in. „metody przepróch”
• stworzenia oryginalnej kompozycji
wycinanki, nawiązującej formą,
charakterem, kolorystyką do sztuki
ludowej
• tworzenie dwóch ciekawych pod
względem tematu, formy i pomysłu,
podobnych do siebie prac malarskich
na wybranym podłożu; rozumienie
znaczenia i posługiwanie się w pracy
metodą „przepróch”

• znajomość cech sztuki ludowej,

Zakres rozszerzony

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• znajomość cech sztuki ludowej

O sztuce mojego regionu

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik
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29. Między
ludowym
budownictwem,
rzeźbą
a przedmiotami
ludowego
rzemiosła.
„Bogactwo
polskich
skansenów”/
„Świątek”,
„Muzykant”,
„Ul jak postać
lub zwierzę”

„Budujemy
makietę
kolorowej wsi”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.3
III.2
III.3

PP
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snycerstwo,
polichromowanie
• uproszczenie kształtu
• rytm
• kontrasty
• szeroka gama barw

• rzeźba ludowa,

drewniane

• sztuka ludowa
• etnograﬁa
• skansen
• ludowe budownictwo

symetryczna
i rytmiczna
• szeroka i wąska
gama barw, akcent
kolorystyczny

• tradycje ludowe
• artysta ludowy
• kompozycja

Pojęcia
i terminy

25. Rzeźba ludowa
i rzemiosło, s. 82–85;
26. Skansen,
s. 86–87;
27. Sztuka ludowa,
s. 74–78
• zdjęcia wytworów
rzemiosła
i rzeźby ludowej
z wybranych źródeł
• zdjęcia
przedstawiające
ludowe ule
i eksponatów
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne:
relief z plasteliny
lub makieta oklejona
plasteliną
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja zdjęć

plastyczne: makiety
kolorowych chat
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• podręcznik:

• ćwiczenie

budownictwa
ludowego
i obiektów
innych dziedzin
sztuki ludowej
z wybranych źródeł
• eksponaty, małe
wytwory ludowego
rzemiosła

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

• zdjęcia drewnianego

Środki
i materiały
dydaktyczne

cech sztuki ludowej , budownictwa
i rzemiosła ludowego
• opisywanie niektórych cech dzieł sztuki
ludowej
• znajomość charakteru i specyﬁki
wybranego skansenu
• nawiązywanie do sztuki ludowej
podczas projektowania prostego ula
lub świątka w formie reliefu z plasteliny
lub bryły oklejonej plasteliną

• orientacyjna znajomość wybranych

wykonywania makiety uproszczonej,
malowanej chaty

• inspirowanie się sztuką ludową podczas

Zakres podstawowy

ludowej, budownictwa i rzemiosła
ludowego
• opisywanie różnych elementów dzieł
sztuki ludowej
• dobra znajomość charakteru, specyﬁki
zbiorów najbardziej znanych polskich
skansenów
• twórcze zainspirowanie się sztuką
ludową podczas projektowania
oryginalnego świątka lub ula w formie
reliefu z plasteliny o przemyślanej
kolorystyce i fakturze lub bryły
oklejonej plasteliną

• dobra znajomość wybranych cech sztuki

budownictwa, rozumienie znaczenia
skansenu dla zachowania różnych
form drewnianego budownictwa
i sztuki ludowej określonego
regionu
• opisywanie wielu charakterystycznych
cech różnych obiektów ludowego
budownictwa, znaczenia, bogactwa
specyﬁki i rozmieszczenia skansenów
na terenie Polski
• twórcze inspirowanie się sztuką ludową
podczas wykonywania ciekawej pod
względem plastycznym makiety
malowanej chaty, łączenie kilku makiet
w taki sposób, aby utworzyć makietę
wioski

• określanie wielu cech ludowego

Zakres rozszerzony
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Plastyka | Plastyka | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–6

AUTOR: Beata Mikulik

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

30. Rysunkowe
powtórzenie
wiadomości.
Zagadki
z wielkiego
worka o środkach
artystycznego
wyrazu, rodzajach
dzieł i poznanych
dziedzinach sztuki

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

PP

graﬁczna
• frotaż
• barwy podstawowe,
barwy pochodne
• barwy ciepłe, barwy
zimne
• plama barwna, faktura
• wąska gama kolorystyczna, szeroka gama
kolorystyczna, akcent
kolorystyczny
• kompozycja
• zasada równowagi
w kompozycji
• kompozycja
symetryczna,
kompozycja rytmiczna
• sztuka ludowa
(malarstwo, rzemiosło,
budownictwo)
• skansen, etnograﬁa
• malarstwo (tematy
malarskie: pejzaż,
portret, martwa natura, scena rodzajowa,
abstrakcja, fantastyka)
• graﬁka
• sztuka użytkowa,
rzemiosło artystyczne,
wzornictwo
przemysłowe

• kreska, kontur
• graﬁka, odbitka

Pojęcia
i terminy

z podręcznika
i wybranych źródeł
• prace lub fragmenty
prac plastycznych
wykonanych w ciągu
roku nauki
• kartki z pojęciami
(dla grup)

• podręcznik
• zeszyt ćwiczeń
• reprodukcje

Środki
i materiały
dydaktyczne

i omówienie
reprodukcji
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie
plastyczne: szkice
rysunkowe czarnobiałe i barwne
• prezentacja
i omówienie prac
uczniów (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• prezentacja

• precyzyjne wyodrębnianie
najważniejszych środków wyrazu
artystycznego we własnych pracach
plastycznych, szkicach wykonanych
na lekcji, różnych dziełach sztuki,
dokładne określanie zagadnień
na podstawie prac plastycznych
• tworzenie szkicowych kompozycji
rysunkowych trafnie ilustrujących
określony środek wyrazu artystycznego
(kreska, barwa, gama, faktura, akcent,
kompozycja), sposób przedstawienia
treści w formie prostego i złożonego
znaku plastycznego, zilustrowana jest
dziedzina plastyki (malarstwo, graﬁka,
rzemiosło artystyczne, wzornictwo
przemysłowe), pokazana jest specyﬁka
sztuki ludowej

Zakres rozszerzony

najważniejszych środków wyrazu
artystycznego we własnych pracach
plastycznych, szkicach wykonanych
na lekcji, dziełach sztuki o prostej
formie, orientacyjne określanie
zagadnień na podstawie prac
plastycznych
• tworzenie szkicowych kompozycji
rysunkowych, w których w przybliżony
sposób zilustrowany jest określony
środek artystycznego wyrazu
(kreska, kolorystyka, faktura, gama,
akcent, kompozycja), ukazany
jest sposób przekazywania treści,
np. w formie prostego i złożonego
znaku plastycznego, przedstawiona
jest dziedzina plastyki (malarstwo,
graﬁka, rzemiosło artystyczne,
wzornictwo przemysłowe),
pokazana jest specyﬁka sztuki ludowej

Zakres podstawowy

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji

• orientacyjne wyodrębnianie

Lekcja powtórzeniowa

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy
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I.1
I.5
II.1
III.2
III.3

I.1
I.2
I.3
I.5
II.1
II.6
III.1

I.1
I.2
I.3
I.5
I.6
II.1

32. Uważny obserwator – piękno
otoczenia, ciekawy zabytek, oryginalna budowla
współczesna,
pejzaże, rośliny
w najbliższej
okolicy.
Robimy zdjęcia,
szkicujemy. /
„Zdarzenie w…”
lub „Spotkanie
przy…”

33. Oglądamy
wystawę.
Opowiadamy
o dziełach. /
„Portrety widzów
oglądających

PP

31. Poznajemy
sztukę ludową
najbliższej
okolicy.
W muzeum sztuki
regionalnej lub
skansenie. Szkice
przedmiotów
i chat inspirowane
naturą

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

45

• piękno, wyobraźnia
• wystawa, ekspozycja
• katalog wystawy
• kompozycja
• dzieła sztuki
• oryginał, reprodukcja

• pomnik
• park

architektoniczna

• piękno
• barwa
• kreska
• plama barwna
• faktura
• kompozycja
• zabytek
• budowla

ludowe, budownictwo
drewniane
• tradycje ludowe

• skansen
• etnograﬁa
• sztuka ludowa
• budownictwo

Pojęcia
i terminy

malarskich

• ekspozycja dzieł

najbliższej okolicy

• obserwacja

24. Budownictwo
regionalne, s. 79–81;
26. Skansen,
s. 86–87
• przewodniki
turystyczne,
informator
o skansenie
• ekspozycja

• podręcznik:

Środki
i materiały
dydaktyczne

danych dzieł (praca
indywidualna, zbiorowa)

• pogadanka
• rozmowa nauczająca
• oglądanie ekspozycji
• omówienie oglą-

plastyczne: zdjęcia,
szkice rysunkowe
uzupełnione
kolażem
• omówienie prac,
wycieczki (praca
indywidualna,
grupowa, zbiorowa)

• pogadanka
• rozmowa nauczająca
• zwiedzanie okolicy
• ćwiczenie

Wycieczka

ne: szkice chat z natury, wykonywanie
zdjęć, opisy wrażeń
z wycieczki
• prezentacja i omówienie prac uczniów
(praca indywidualna,
zbiorowa)

• pogadanka
• zwiedzanie
• rozmowa nauczająca
• ćwiczenie plastycz-

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

zachowanie w galerii sztuki
• określanie różnic między pośrednim
i bezpośrednim kontaktem z dziełami
sztuki, znajomość pojęcia reprodukcja,
oryginał

• odbiór dzieł sztuki, odpowiednie

obiektów przyrodniczych, zabytków,
współczesnych budowli, krajobrazów,
roślin w najbliższej okolicy
• wypowiadanie swojego zdania, opinii
na temat oglądanych obiektów
• szkicowanie, fotografowanie ciekawych
fragmentów otoczenia, najbliższej
okolicy
• uzupełnianie wykonanego szkicu
lub fotograﬁi kolażem

• obserwowanie interesujących

ludowej, rzemiosła i budownictwa
ludowego
• orientacyjna znajomość pojęcia
i niektórych zadań skansenu
• zwiedzanie, poznawanie budowli
zabytkowych i ludowego rzemiosła
w skansenie
• wykonywanie prostych szkiców i zdjęć
wybranych obiektów zabytkowych
w skansenie

• określanie wybranych cech sztuki

Zakres podstawowy

odpowiednie zachowanie w galerii
sztuki
• określanie różnic między pośrednim
i bezpośrednim kontaktem z dziełami
sztuki, określanie znaczenia i walorów

• aktywny odbiór dzieł sztuki,

obiektów przyrodniczych, zabytków,
współczesnych budowli, krajobrazów,
roślin w najbliższej okolicy
• wypowiadanie ciekawych opinii,
swojego zdania na temat oglądanych
obiektów (zauważanie kompozycji,
formy, kolorystyki)
• wykonywanie ciekawie zakomponowanych, zaskakujących szkiców i fotograﬁi
otoczenia najbliższej okolicy
• uzupełnianie wykonanego szkicu lub
fotograﬁi ciekawym, przemyślanym,
zaskakującym kolażem

• wnikliwe obserwowanie interesujących

ludowej, rzemiosła i budownictwa
ludowego
• dobra znajomość pojęcia i różnych
zadań skansenu
• aktywne zwiedzanie, poznawanie
budowli zabytkowych i ludowego
rzemiosła w skansenie
• wykonanie ciekawych pod względem
plastycznym, oryginalnych szkiców
i zdjęć wybranych obiektów
zabytkowych w skansenie

• precyzyjne określanie cech sztuki

Zakres rozszerzony
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34. Wyjście
do muzeum
– w świecie
dzieł sztuki.
Czy wszystkie
eksponowane
dzieła muszą nam
się podobać?
O temacie
i nastroju dzieł.
Obrazy, które
powiesilibyśmy
w domu, w szkole,
w bibliotece.
Jak wyeksponować obraz?

wystawę i ich
reakcje na dzieła”
lub „Nowa wersja
zapamiętanego
obrazu”

Temat lekcji /
temat pracy
plastycznej

I.1
I.2
I.3
I.5
III.2
III.4

II.2
III.2

PP
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sala wystawowa
• katalog lub
przewodnik
(publikacja książkowa,
internetowa)
• przewodnik (osoba),
kustosz
• dzieło sztuki, zabytek
• kompozycja
• gama kolorystyczna
• nastrój dzieła sztuki

• muzeum
• wystawa, ekspozycja,

wprowadzone
w sposób opisowy)

• akcent kolorystyczny
• nastrój obrazu
• realizm (pojęcie

wąska gama barw

• kreska
• barwa
• szeroka gama barw,

Pojęcia
i terminy

dzieł sztuki

• ekspozycja obrazów,

Środki
i materiały
dydaktyczne

oglądanych dzieł
(praca indywidualna,
zbiorowa)
• ćwiczenie
plastyczne:
czarno-białe szkice
rysunkowe

• pogadanka
• rozmowa nauczająca
• oglądanie ekspozycji
• omówienie

plastyczne: rysunek
techniką dowolną

• ćwiczenie

Sposób realizacji,
metody i formy
pracy

rodzaju muzeum, orientacyjne
określanie specyﬁki działalności,
rozumienie pojęcia katalog, przewodnik
(osoba), kustosz
• orientacyjna znajomość pojęć,
za pomocą których można opisać
dzieła i opisywanie niektórych cech
oglądanych dzieł sztuki
• wypowiadanie prostych opinii, własnego
zdania o dziełach
• określanie niektórych cech nastroju,
tematu obrazu i ich wpływu na miejsce
eksponowania

• znajomość pojęcia muzeum, wybranego

katalog wystawy
• wypowiadani prostych opinii
o obrazach, zauważanie w nich
niektórych środków artystycznego
wyrazu
• formułowania reﬂeksji o wystawie,
oglądanych dziełach w formie
prostej kompozycji plastycznej –
przedstawienia portretów widzów
oglądających wystawę lub własnej wersji
zapamiętanego obrazu

• znajomość pojęć wystawa (ekspozycja),

Zakres podstawowy

różnych rodzajów muzeów, określanie
specyﬁki, zadań działalności (m.in. przechowywanie, badanie, udostępnianie
dzieł), rozumienie i wyjaśnianie pojęć
katalog, przewodnik (osoba), kustosz
• wnikliwe opisywanie cech wielu oglądanych dzieł sztuki za pomocą pojęć
języka plastyki, którymi można opisać
obrazy, dzieła
• wypowiadanie ciekawych, przemyślanych opinii, własnego zdania o dziełach
• trafne określanie nastroju, tematu,
przesłania obrazu i ich wpływu
na miejsce eksponowania w muzeum,
przestrzeni publicznej lub prywatnej

• dobra znajomość pojęcia muzeum,

jednej i drugiej formy kontaktu
ze sztuką, deﬁniowanie pojęcia reprodukcja, oryginał
• znajomość pojęć wystawa (ekspozycja)
i katalog wystawy, określanie ich
znaczenia dla odbioru i promocji sztuki
• wypowiadanie opinii, własnego zdania
o obrazach, zauważanie i opisywanie
zastosowanych w nich środków
artystycznego wyrazu
• formułowanie reﬂeksji o wystawie,
oglądanych dziełach w formie
oryginalnej kompozycji plastycznej
• przedstawienia portretów widzów
oglądających wystawę lub tworzenie
własnej, oryginalnej wersji zapamiętanego obrazu

Zakres rozszerzony
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SCENARIUSZ LEKCJI 1.
O WYOBRAŹNI, NAŚLADOWANIU RZECZYWISTOŚCI I ZABAWIE.
ARTYŚCI MALUJĄ TO, CO LUBIĄ. PRACA PLASTYCZNA: „LUDZIE, ROŚLINY I ZWIERZĘTA
W OGRODZIE SZTUKI”
Podstawa programowa:
• I.1, I.6, II.1, II.2, II.6

Podstawowe pojęcia:
•
•
•
•
•

sztuka, piÚkno, wyobraěnia
plastyka
artysta
obrazy (dzieïo malarskie, wyobraĝenie przedmiotu)
rzeěby

•
•
•
•

budowle
przedmioty uĝytkowe (pojÚcie podane w sposób opisowy)
autoportret, portret
realizm (pojÚcie podane w sposób opisowy)

Cele i umiejętności:
•
•
•
•
•
•
•
•

okreĂlanie znaczenia sztuk plastycznych w ĝyciu codziennym, okreĂlenie orientacyjnego zakresu dziedzin plastyki
okreĂlanie roli i moĝliwoĂci artysty, róĝnorodnoĂci tworzonych dzieï
okreĂlanie znaczenia wyobraěni, fantazji, odwagi artystycznej, ekspresji w twórczoĂci artystycznej, powstajÈcych dzieïach
okreĂlanie znaczenia odtwarzania rzeczywistoĂci, obrazów, wspomnieñ, wyobraěni w twórczoĂci artystów
poznawanie róĝnorodnych tematów podejmowanych przez artystów w tworzonych dzieïach
tworzenie dowolnej kompozycji plastycznej obrazujÈcej wspomnienia, Ăwiat przyrody, ludzi, przeĝycia
tworzenie autoportretu oddajÈcego podobieñstwo, najwaĝniejsze zewnÚtrzne cechy i wyraz twarzy osoby portretowanej
zintegrowanie i uaktywnienie caïego zespoïu klasowego podczas dziaïania plastycznego

Metody pracy:

• pogadanka
• praca z tekstem

Formy pracy:

• indywidualna

• prezentacja reprodukcji
• rozmowa nauczajÈca
• grupowa

• Êwiczenie plastyczne
• prezentacja i omówienie prac uczniów

• zbiorowa

Podręcznik:

O podrÚczniku, s. 4–5; 1. Zaproszenie do sztuki, s. 6–8

Środki i materiały dydaktyczne:

• reprodukcje z podrÚcznika oraz z wybranych ěródeï

Materiały i narzędzia uczniów:
•
•
•
•
•

duĝe papiery pakowe (dla kaĝdej grupy)
pastele suche
papier kolorowy lub/i folia samoprzylepna
klej
noĝyczki

•
•
•
•

oïówki, gumki
markery czarne
kartki z bloku A4
dowolne kredki

Przebieg lekcji

Wprowadzenie tematu
• Nauczyciel krótko omawia z uczniami sposób korzystania z podrÚcznika s. 4–5, tematykÚ lekcji w klasie 4, ocenianie i zasady bezpieczeñstwa na lekcji.

AUTOR: Beata Mikulik
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• Nauczyciel dzieli uczniów na duĝe grupy i uczniowie ïÈczÈ stoïy tworzÈc duĝe stanowiska pracy (mogÈ to zrobiÊ wyznaczeni dyĝurni tuĝ przed lekcjÈ).
• Nauczyciel wprowadza temat lekcji, rozmawia z uczniami na temat plastyki, dzieï sztuki. Pyta:
– Czy lubicie oglÈdaÊ ïadne obrazy, rzeěby, przedmioty, budowle?
– Dlaczego Ăwiat sztuki moĝna nazwaÊ ogrodem?
– Dlaczego wolicie ïadne rzeczy od brzydkich?
• NastÚpnie wspólnie zapoznajÈ siÚ z tekstem z podrÚcznika (s.b6–8) oraz staïymi sposobami przedstawiania treĂci w podrÚczniku omówionymi na s.b4–5 i wyglÈdem zeszytu Êwiczeñ.
• Nauczyciel prezentuje reprodukcje z wybranych ěródeï.
• NastÚpnie po przeczytaniu tekstu i obejrzeniu ilustracji uczniowie odpowiadajÈ na pytania:
– Czym zajmujÈ siÚ artyĂci?
– Co malarze malujÈ na obrazach?
– W jaki sposób przedstawiajÈ Ăwiat na obrazach?
– Czy to, co malujÈ, zawsze jest „prawdziwe”, rzeczywiste? Czy jest powaĝne, zabawne, dziwne, a moĝe jeszcze inne?
– Które z pokazanych obrazów wiernie pokazywaïy Ăwiat rzeczywisty, a które przedstawiaïy Ăwiat wyobraěni?
– Które z obrazów i dlaczego podobaïy siÚ wam najbardziej?

Ćwiczenie plastyczne
Uczniowie w grupach wykonujÈ pracÚ na papierach pakowych realizujÈc temat: „Ludzie, rosliny i zwierzÚta w ogrodzie
sztuki. ArtyĂci malujÈ to, co lubiÈ”. Tworzona kompozycja jest pracÈ o tematyce dowolnej technikÈ mieszanÈ – pastelami
suchymi z konturem wykonanym markerem, uzupeïnionÈ kolaĝem z papieru kolorowego lub folii samoprzylepnej. Proponowana technika pracy nawiÈzuje do prezentowanego materiaïu ilustracyjnego i treĂci caïej lekcji. Nauczyciel okreĂla, ĝe przedstawiane przedmioty, roĂliny, zwierzÚta, ludzie, powinny byÊ duĝe w stosunku do formatu pracy. Nauczyciel pomaga grupom
w podziale zadañ, pomaga, doradza, robi korekty.

Ćwiczenie dodatkowe dla chętnych i szybko pracujących
Uczniowie na kartkach A4 wykonujÈ autoportrety, Êwiczenie z podrÚcznika Przedstawiamy siÚ (s. 8).

Podsumowanie – komentarz
• Nauczyciel razem z uczniami omawia wykonane prace, bogactwo treĂci, pomysïowoĂÊ, fantazjÚ. Taka sïowna ocena, uzupeïniajÈca ocenÚ szkolnÈ, ma znaczenie motywujÈce do podejmowania wiÚkszych wysiïków. Przedstawiciele grup, wybrani
uczniowie opowiadajÈ, co chcieli pokazaÊ. Uczniowie wykonujÈcy autoportrety prezentujÈ je.
• Aby podsumowaÊ zajÚcia nauczyciel pyta uczniów np.:
– Jak myĂlicie, dlaczego 1. rozdziaï w podrÚczniku zostaï zatytuïowany Zaproszenie do sztuki?
– Kto zostaï zaproszony do sztuki?
– Kto tworzy dzieïa sztuki, np. obrazy, rysunki? (m.in. tu nastÚpuje utrwalenie podstawowych pojÚÊ).
Pytania te majÈ na celu podkreĂlenie osobistego wkïadu, aktywnoĂci dzieci w poznawanie dzieï sztuki, tworzenie.
Uczniowie, którzy nie wykonali Êwiczenia „Przedstawiamy siÚ”, s. 8 z podrÚcznika, wykonujÈ je jako pracÚ domowÈ.
NastÚpnie porzÈdkujÈ stanowiska pracy i caïÈ salÚ. Nauczyciel okreĂla materiaïy plastyczne potrzebne na nastÚpnÈ lekcjÚ
plastyki.

Propozycje rozwinięcia tematu na zajęciach koła plastycznego
• „Zbiorowy portret klasowy” (grupowy uczestników koïa plastycznego) z maïych autoportretów na fantastycznym tle (kolaĝ
z autoportretów na dowolnym tle malarskim lub rysunkowym)
• „Wielki las” – róĝnorodne tematy poruszane w sztuce (praca wykonana technikami mieszanymi – malarska, rysunkowa,
kolaĝ, reliefy z plasteliny)

AUTOR: Beata Mikulik
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SCENARIUSZ LEKCJI 7.
DRUK PŁASKI Z NIESPODZIANKĄ. MONOTYPIA. „NA SCENIE – WYSTĘP, KONCERT, PRZEDSTAWIENIE”
LUB „KOLOROWY DESZCZ, KOLOROWY WIATR”
Podstawa programowa:
• I.1, I.6, II.1, II.2, II.6

Pojęcia podstawowe:
• grağka • druk

• matryca (pïyta grağczna), odbitka • druk pïaski

• monotypia • pejzaĝ

• scena rodzajowa

Cele i umiejętności:
•
•
•
•
•
•

okreĂlanie cech, specyğki grağki jako dziedziny plastyki
poznawanie specyğki druku pïaskiego
poznawanie monotypii jako specyğcznej techniki grağki jednej odbitki, poznawanie dzieï wykonanych tÈ technikÈ
poznawanie róĝnych sposobów wykonywania monotypii
poznanie wybranych tematów w sztuce (pejzaĝu, sceny rodzajowej)
wykonywanie oryginalnych kompozycji technikÈ monotypii na okreĂlony temat

Metody pracy:

• pogadanka
• prezentacja reprodukcji, ğlmu
• praca z tekstem
• Êwiczenie plastyczne
• prezentacja prac uczniów

Formy pracy:

• indywidualna

• grupowa

• rozmowa nauczajÈca

• zbiorowa

Podręcznik:

6. Druk pïaski z niespodziankÈ, s. 23

Środki i materiały dydaktyczne:

• wybrane z podrcznika, albumów i internetu reprodukcje grağk wykonanych technikÈ monotypii (druk pïaski)

Materiały i narzędzia uczniów:

• 2–3 bïyszczÈce lakierowane brystole lub lakierowana tektura (zamiast pïyty szklanej lub pleksiglasu)
• cienkie kartki z bloku formatu A3, cienki papier, np. kserograğczny, lub najcieñszy brystol formatu A2
• farby plakatowe w tubkach lub w sïoiczkach o konsystencji gÚstej Ămietany lub wodna farba drukarska w wybranych kolorach
• gÈbki (np. zmywaki kuchenne, waïki z gÈbki, szerokie pÚdzle)
• waïek grağczny
• pÚdzle, naczynia na wodÚ
• palety, tacki lub pïytki do nakïadania farb
• patyczki, dïugie wykaïaczki
• folia lub gazety do ochrony stoïów
• tekturka, kartka z bloku technicznego formatu A4, noĝyczki (do Êwiczenia dla chÚtnych)

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie tematu
Nauczyciel prezentuje przygotowany materiaï ilustracyjny odnoszÈcy siÚ do kolejnej grupy technik grağcznych (druku pïaskiego). Pyta:
• Które czÚĂci matrycy odbijajÈ siÚ w druku wypukïym, a które w druku wklÚsïym?
Nauczyciel prezentuje reprodukcje dzieï wykonanych technikÈ monotypii i omawia je z uczniami.
AUTOR: Beata Mikulik
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NastÚpnie uczniowie czytajÈ z rozdziaï Druk pïaski z niespodziankÈ (podrÚcznik, s. 23). Jest to wprowadzenie do Êwiczenia
plastycznego. Nauczyciel pyta:
• Jak powstaje i jak nazywa siÚ „grağka jednej odbitki”?
• Jaki to rodzaj druku?

Ćwiczenie plastyczne
WERSJA I – monotypia oparta na plamach malarskich

Podobnie jak w Êwiczeniu opisanym w podrÚczniku uczniowie wykonujÈ barwne monotypie „Kolorowy deszcz, kolorowy
wiatr”. Nauczyciel wskazuje, ĝe uczniowie ilustrujÈc zjawiska wykonujÈ pejzaĝe i na przykïadzie wykonywanej pracy wprowadza
pojÚcie pejzaĝu. TworzÈ matryce na lakierowanym brystolu (w przypadku pracy indywidualnej o formacie A3, a grupowej – A2),
czyli malujÈ kolorowe plamy wybranymi narzÚdziami (gÈbkami, waïkami, pÚdzlami), a nastÚpnie wydrapujÈ wzory wykaïaczkami. Matryce z bïyszczÈcego, twardego papieru naleĝy pokryÊ farbÈ dosyÊ szybko, aby nie wyschïa przed wykonaniem odbitek.
NastÚpnie naleĝy je przykryÊ cienkim papierem odpowiedniego formatu i szybko przyprasowaÊ dïoniÈ lub waïkiem grağcznym.
Moĝna wówczas dodatkowo, wykaïaczkÈ lub oïówkiem, mocno narysowaÊ wybrany motyw na papierze przyklejonym do pïyty.
Tak wykonany rysunek znajdzie siÚ po drugiej stronie kartki – na odbitce. Odbitki naleĝy delikatnie i szybko odrywaÊ od pïyty
tak, aby siÚ nie porwaïy. W czasie malowania matrycy naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe na odbitce oprócz linii i plam barwnych bÚdzie widoczne odbicie faktury pïyty wynikajÈce ze sposobu nakïadania farby na pïytÚ pÚdzlem, gÈbkÈ lub palcami. Nauczyciel pomaga,
doradza, robi korekty, przypomina o koniecznoĂci szybkiego wykonania pracy tak, aby farba na matrycy nie wyschïa i aby udaïo siÚ oderwaÊ nieuszkodzonÈ odbitkÚ od pïyty. MatrycÚ moĝna pozostawiÊ i eksponowaÊ obok odbitki.
WERSJA II – monotypia grağczna oparta na kresce
Uczniowie technikÈ monotypii wykonujÈ kompozycjÚ „Na scenie – wystÚp, koncert, przedstawienie”. Uczniowie tworzÈ
ilustracjÚ zdarzenia, czyli – scenÚ rodzajowÈ. Nauczyciel wprowadza pojÚcie sceny rodzajowej podczas omawiania tematu
pracy plastycznej. BïyszczÈce tektury lub brystole wybranego formatu (A3 lub A2) pokrywajÈ za pomocÈ waïka lub szerokiego
pÚdzla równÈ, gïadkÈ warstwÈ ciemnej, najlepiej czarnej farby. NastÚpnie szybko przykïadajÈ do pïytki cienkÈ kartkÚ i przyprasowujÈ jÈ dïoniÈ. Oïówkiem, wykaïaczkÈ lub patykiem bardzo mocno i szybko rysujÈ linearnÈ kompozycjÚ. Podobnie jak w przypadku monotypii barwnej odbitkÚ naleĝy delikatnie, dosyÊ szybko i zdecydowanie oderwaÊ od pïyty. Nauczyciel przypomina
o mocnym przyciskaniu oïówka lub innego wybranego narzÚdzia, zwraca uwagÚ na zachowanie przez uczniów równowagi
kompozycyjnej. Podobnie jak w poprzedniej wersji Êwiczenia moĝna eksponowaÊ matrycÚ i odbitkÚ jako uzupeïniajÈce siÚ czÚĂci.

Ćwiczenie dla chętnych i szybko pracujących
W podobny sposób jak poprzednie Êwiczenia chÚtni uczniowie na bïyszczÈcych kartkach A4 wykonujÈ kompozycjÚ z kolorowych
plamek – niezwykïa ïÈka i odbijajÈ jÈ na cienkim papierze. PracÚ po wyschniÚciu moĝna uzupeïniÊ, dorysowaÊ wybrane elementy.

Podsumowanie – komentarz
Uczniowie prezentujÈ wykonane prace w wyznaczonym miejscu sali. PrzypinajÈ do tablicy mokre, niewyschniÚte jeszcze
prace i w ten sposób zapobiegajÈ wyginaniu siÚ prac po wyschniÚciu. Moĝna eksponowaÊ obok siebie matrycÚ i odbitkÚ, na
których widaÊ lustrzane odbicie przedstawionego motywu. Uczniowie wskazujÈ prace, które im siÚ najbardziej podobajÈ,
uzasadniajÈ swój wybór. Nauczyciel wybiera najciekawsze rozwiÈzania plastyczne. Krótki czas wykonania prac umoĝliwia
podsumowanie i krótki przeglÈd poznanych technik grağcznych (m.in. drzeworyt, frotaĝ, monotypia) oraz powtórzenie
wiadomoĂci o grağce, np. o dwuetapowym powstawaniu grağk, o tym, ĝe wszystkie odbitki z jednej matrycy majÈ wartoĂÊ
oryginaïu, o podziale na techniki wypukïe, wklÚsïe, pïaskie, o materiaïach, z których wykonane sÈ pïyty, o narzÚdziach wykorzystywanych przez grağków oraz o sposobach odbijania pod prasÈ. NastÚpnie nauczyciel ocenia prace, pomysïowoĂÊ,
aktywnoĂÊ i wypowiedzi uczniów. Uczniowie porzÈdkujÈ stanowiska pracy i caïÈ salÚ. Nauczyciel podaje materiaïy plastyczne potrzebne na nastÚpnÈ lekcjÚ plastyki.

Propozycje rozwinięcia tematu na zajęciach koła plastycznego
• Monotypie grağczne (czarno-biaïe, z dominujÈcÈ kreskÈ) ïÈczÈce siÚ w cykle tematyczne (dzikie i domowe zwierzÚta, róĝne pojazdy)
• Monotypie malarskie, barwne, stanowiÈce projekty wzorów na tkaninie, abstrakcje
• Monotypie odbijane na róĝnych materiaïach (np. spoĝywczej folii aluminiowej, pïótnie)
AUTOR: Beata Mikulik
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SCENARIUSZ LEKCJI 26.
W ŚWIECIE PROJEKTANTA. PRACA PLASTYCZNA: „KOLOROWE SAMOCHODY”
LUB „STROJE NA RÓŻNE OKAZJE”
Podstawa programowa:
• I.1, I.2, I.3, I.5, II.7

Podstawowe pojęcia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przedmiot uĝytkowy
sztuka uĝytkowa
wzornictwo przemysïowe
projektowanie, projekt
artysta projektant
forma przedmiotu
funkcja przedmiotu
funkcjonalnoĂÊ
waska gama barw, szeroka gama barw, akcenty kolorystyczne
kreska
zasada równowagi, kompozycja rytmiczna, kompozycja symetryczna

Cele i umiejętności:
•
•
•
•
•
•

okreĂlanie róĝnicy miÚdzy przedmiotami sztuki uĝytkowej i nieuĝytkowej, precyzowanie pojÚcia i zakresu sztuki uĝytkowej
okreĂlanie cech i değniowanie wzornictwa przemysïowego
okreĂlanie cech przedmiotów uĝytkowych wytwarzanych masowo oraz sposobu pracy artysty projektanta
okreĂlanie funkcji przedmiotów, porównywanie róĝnorodnej formy przedmiotów o podobnej funkcji
okreĂlanie znaczenia funkcjonalnoĂci przedmiotów
projektowanie plastycznej formy przedmiotu uĝytkowego, dostosowywanie formy do speïnianej funkcji

Metody pracy:
•
•
•
•
•
•

pogadanka
prezentacja reprodukcji
praca z tekstem
rozmowa nauczajÈca
Êwiczenie plastyczne
prezentacja prac uczniów

Formy pracy:

• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

Podręcznik:

21. Wzornictwo przemysïowe i funkcjonalnoĂÊ, s. 68–72

Karta pracy:

Projektowanie – dodawanie funkcji

Środki i materiały dydaktyczne:

• reprodukcje z podrÚcznika i wybrane ilustracje
• przykïadowe przedmioty z ĝycia codziennego
• duĝe pudeïka kartonowe (4–5 sztuk)
AUTOR: Beata Mikulik
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Materiały i narzędzia uczniów:
•
•
•
•
•

podrÚcznik
karta pracy
kartki z bloku A3
duĝe kartki brystolu A2
Ġamastry, markery

•
•
•
•
•

farby plakatowe lub pastele olejne
pÚdzle, naczynia na wodÚ
papier kolorowy
folia samoprzylepna
krepina

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie tematu
• Nauczyciel zapowiada, ĝe na lekcji bÚdzie mowa o projektowaniu przedmiotów ĝycia codziennego. NastÚpnie wybiera
kilku uczniów i prosi o zestawienie duĝych pudeïek kartonowych i tworzenie z nich przedmiotów uĝytkowych (np. mebli,
stoïu, szafki, krzesïa, fotela, kanapy, ïóĝka). Aby tworzone przedmioty chwilÚ utrzymywaïy nadany ksztaït, mogÈ byÊ
sklejone taĂmÈ montaĝowÈ. W ten sposób pokazuje uczniom, ile przedmiotów moĝna zbudowaÊ z podobnych pudeïek
lub jednego pudeïka/klocka – moduïu. Moĝe to skomentowaÊ, ĝe takie dziaïania podejmujÈ zawodowi projektanci,
przygotowujÈcy projekty artykuïów produkowanych przez przemysï. W tym momencie nauczyciel proponuje chÚtnym
uczniom dokoñczenie prostych zdañ (okreĂlenie prawdziwych zastosowañ przedmiotów):
– Stóï sïuĝy do …
– Krzesïo sïuĝy do …
– yĝka, widelec sïuĝy do …
– Samochód …
– Telefon …
• NastÚpnie prosi uczniów o przeczytanie rozdziaïu w podrÚczniku (s. 68–72). Pyta uczniów:
– Jak inaczej moĝna okreĂliÊ zadanie, zastosowanie przedmiotu?
Naprowadza uczniów na pojÚcie funkcji i przechodzi do pytañ:
– Czy stoïy, krzesïa, samochody, ubrania wyglÈdajÈ tak samo?
– Jak wyglÈdaïy przedmioty dawne, jak wyglÈdajÈ wspóïczesne?
Tu dla wprowadzenia pojÚcia funkcji i formy posïuguje siÚ ilustracjami z podrÚcznika oraz wybranych ěródeï. NastÚpnie
nauczyciel pyta:
– Jak nazywa siÚ artysta projektujÈcy przedmioty dla przemysïu?
– A jak nazywaï siÚ artysta projektujÈcy i wykonujÈcy przedmioty dawniej (np. twórca Serwisu abÚdziego, s.b67)?
• W tym miejscu prowadzÈcy lekcjÚ podkreĂla róĝnice miÚdzy artystÈ rzemieĂlnikiem a projektantem i mówi, ĝe artysta rzemieĂlnik projektowaï i wykonywaï przedmioty uĝytkowe. I dalej pyta:
– Co robi artysta projektant?
– Czy wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty?
– Gdzie sÈ póěniej wykonywane przedmioty zaprojektowane przez artystÚ projektanta?
– Jak nazywa siÚ dziedzina plastyki zajmujÈca siÚ projektowaniem dla przemysïu?
– Czy przedmioty, które byïy wykonywane przez rzemieĂlnika w kilku egzemplarzach sÈ tañsze czy droĝsze od produkowanych masowo?
• Nauczyciel moĝe powróciÊ do Êwiczenia–zabawy, która odbyïa siÚ na poczÈtku lekcji (pudeïko–klocek jako podstawa konstruowania wielu róĝnych przedmiotów). NastÚpnie stwierdza, ĝe równieĝ artyĂci projektanci wymyĂlajÈ podstawowÈ
czÚĂÊ, czyli klocek-moduï, z którego moĝna „skïadaÊ” róĝne przedmioty. Wprowadzeniem do Êwiczenia plastycznego moĝe
byÊ sprecyzowanie pojÚcia funkcjonalnoĂci na podstawie porównania reprodukcji w podrÚczniku (il. 59, 60 s. 68):
– Który telefon jest wygodniejszy dla uĝytkownika – stary czy nowy? Dlaczego?
– Jak nazywa siÚ zgodnoĂÊ wyglÈdu, ksztaïtu, czyli formy oraz jego zastosowania, zadania, jakie speïnia, czyli funkcji
przedmiotu?
• Nauczyciel dzieli klasÚ na dwie duĝe czÚĂci wielbicieli samochodów i wielbicieli mody i strojów, biorÈc pod uwagÚ upodobania uczniów i przygotowane materiaïy do lekcji. Na przydziaï do grupy nie musi wpïywaÊ pïeÊ dzieci.
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Ćwiczenie plastyczne (dla wielbicieli samochodów)
Uczniowie podzieleni na 2–3 mniejsze zespoïy projektujÈ na kartkach A2 bardzo duĝy, kolorowy samochód i okreĂlajÈ dla
kogo ten samochód jest przeznaczony (np. dla rajdowca, dla odkrywcy, dla duĝej rodziny, wielbiciela zwierzÈt). Kolorystyka
i forma samochodu powinny nawiÈzywaÊ do upodobañ wïaĂciciela. Samochód moĝe byÊ naszkicowany oïówkiem, najwaĝniejsze czÚĂci pooddzielane markerem i wypeïnione pastelami olejnymi, lub namalowany plakatówkÈ. Wybrane czÚĂci samochodu mogÈ byÊ wykonane technika kolaĝu z kolorowego papieru lub folii samoprzylepnej, a takĝe dodatkowo wzbogacone
odstajÈcymi elementami z bibuïy. Nauczyciel pomaga, doradza, robi korekty.

Ćwiczenie plastyczne (dla wielbicieli mody)
Uczniowie w dwóch, trzech mniejszych zespoïach na kartkach A2 rysujÈ duĝÈ, schematycznÈ postaÊ z linii (patyczaka).
NastÚpnie pogrubiajÈ linie, tworzÈc zarys ciaïa postaci, oraz wymyĂlajÈ dla niej okreĂlony strój zwiÈzany z upodobaniami
osób, róĝnymi okazjami, na które strój jest przeznaczony (do szkoïy, do pracy na roli, strój narciarza, do teatru, balowy, na
dyskotekÚ, kosmonauty, fantastyczny „jak z baĂni”). Nauczyciel moĝe krótko przypomnieÊ zasady ubierania siÚ do szkoïy, do
teatru. Uczniowie szkicujÈ oïówkiem kontur postaci i zarys stroju, okreĂlajÈ kontur markerem, a nastÚpnie kolorujÈ pastelami
olejnymi, plakatówkami oraz uzupeïniajÈ kolaĝem z papieru kolorowego lub folii samoprzylepnej, wzbogacajÈ go póïprzestrzennymi, odstajÈcymi czÚĂciami z krepiny lub bibuïy. Nauczyciel pomaga, doradza, robi korekty.

Ćwiczenie dodatkowe dla chętnych i szybko pracujących
Uczniowie rozpoczynajÈ wykonanie Êwiczenia na doïÈczonej karcie pracy Projektowanie – dodawanie funkcji. Pozostali
uczniowie wykonujÈ Êwiczenia jako pracÚ domowÈ.

Podsumowanie – komentarz
• Wybrani uczniowie prezentujÈ najciekawsze, najbardziej oryginalne i staranne projekty. Podczas omawiania projektów
nauczyciel z uczniami powtarzajÈ pojÚcia sztuki uĝytkowej, projektowania, wzornictwa przemysïowego, formy, funkcji i funkcjonalnoĂci przedmiotów. Przykïadowo nauczyciel moĝe pytaÊ:
– W rolÚ jakich artystów wcieliliĂcie siÚ, projektujÈc stroje i samochody?
– Jakim sïowem okreĂlamy róĝnorodnoĂÊ stworzonych ksztaïtów samochodów, strojów?
– Jakim innym sïowem moĝna okreĂliÊ zastosowanie przedmiotu?
– Jak w inny sposób moĝna powiedzieÊ, ĝe strój jest wygodny, samochód odpowiednio przystosowany do potrzeb wïaĂciciela?
Tutaj nauczyciel moĝe wykorzystaÊ polecenia PomyĂl i odpowiedz z podrÚcznika (s. 72).
NastÚpnie uczniowie porzÈdkujÈ stanowiska pracy i caïÈ salÚ. Nauczyciel okreĂla materiaïy plastyczne na nastÚpnÈ lekcjÚ
plastyki.
• Nauczyciel zadaje dla chÚtnych polecenie z podrÚcznika (s. 72).

Propozycje rozwinięcia tematu na zajęciach koła plastycznego
• Przedmioty uĝyteczne z surowców wtórnych i zuĝytych opakowañ
• Kraina wyobraěni – szkice jeszcze nie wymyĂlonych przedmiotów o zabawnych funkcjach, zastosowaniach
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KARTA PRACY PROJEKTOWANIE
DODAWANIE FUNKCJI
Przedmioty uĝytkowe posiadajÈ czasem bardzo skomplikowane ksztaïty, gdyĝ tego wymaga ich funkcja. Jednak wĂród nowoczesnych przedmiotów i urzÈdzeñ technicznych jest wiele form prostych, a przy tym piÚknych i funkcjonalnych.
PoÊwicz swojÈ pomysïowoĂÊ przy wymyĂlaniu funkcji dla prostych form.
• Przygotuj oïówek i Ġamastry.
ĆWICZENIE 1. Dorysuj do przedstawionych ksztaïtów detale (czÚĂci), które sprawiÈ, ĝebpopatrzymy na nie jak na proste
rysunki przedmiotów uĝytkowych.

ZADANIE PLASTYCZNE DLA CHĘTNYCH. Zaprojektuj prosty przedmiot uĝytkowy, który posiadaïby walory ekologiczne. Model
tego przedmiotu wykonaj, uĝywajÈc materiaïów z naturalnych surowców, na przykïad tekturowych rolek, pudeïek po zapaïkach, szarego papieru, sznurka papierowego lub konopnego, lnianego pïótna, glinki samoutwardzalnej, drewnianych koralików, patyków lub patyczków.
AUTOR: Beata Mikulik
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SCENARIUSZ LEKCJI 29.
MIĘDZY LUDOWYM BUDOWNICTWEM, RZEŹBĄ A PRZEDMIOTAMI LUDOWEGO RZEMIOSŁA.
BOGACTWO POLSKICH SKANSENÓW. „ŚWIĄTEK”, „MUZYKANT” LUB „UL JAK POSTAĆ LUB ZWIERZĘ”
Podstawa programowa:
• I.1, I.2, I.3, III.2, III.3

Pojęcia podstawowe:
•
•
•
•
•
•
•

sztuka ludowa
ludowe budownictwo drewniane
rzeěba ludowa, snycerstwo, polichromowanie
uproszczenie ksztaïtu
rytm
kontrasty
szeroka gama barw

Cele i umiejętności:
•
•
•
•

znajomoĂÊ cech sztuki ludowej, rzemiosïa i rzeěby ludowej
okreĂlanie materiaïu, formy, tematyki i kolorystyki rzeěby ludowej
omawianie charakteru rzeěb ludowych na wybranych przykïadach
inspirowanie siÚ rzeěbÈ ludowÈ podczas wykonywania pracy plastycznej

Metody pracy:
•
•
•
•
•

pogadanka
prezentacja zdjÚÊ i eksponatów
rozmowa nauczajÈca
Êwiczenie plastyczne
prezentacja i omówienie prac uczniów

Formy pracy:

• indywidualna
• zbiorowa

Podręcznik:

22. Sztuka ludowa, s. 74–78; 25. Rzeěba ludowa i rzemiosïo, s. 82–85; 26. Skansen, s. 86–87

Środki i materiały dydaktyczne:

• zdjÚcia wytworów ludowego rzemiosïa i rzeěby ludowej z wybranych ěródeï, m.in. postacie ĂwiÈtków, ğgury przedstawicieli róĝnych profesji, zwierzÈt, domki
• wybrane eksponaty rzeěb i ludowego rzemiosïa, np. ĂwiÈtek, ïyĝka (dodatkowo)
• zdjÚcia prostych instrumentów muzycznych lub grajÈcych na nich osób

Materiały i narzędzia uczniów:
•
•
•
•
•
•

tekturka lub ciemna kartka z bloku technicznego A4
plastelina
kilka maïych papierowych pudeïek po sokach, lekarstwach lub innych artykuïach, nakrÚtki od butelek
oïówek, gumka, klej, taĂma klejÈca (wybrany rodzaj), noĝyczki
pastele olejne
wykaïaczki, plastikowe noĝyczki, grzebienie i inne narzÚdzia do nadania faktury rzeěbie
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Przebieg lekcji

Wprowadzenie tematu
Nauczyciel omawia zjawisko rzeěby ludowej, wyjaĂnia, co to jest snycerstwo, polichromowanie rzeěb drewnianych, omawia
wytwory ludowego rzemiosïa, zwïaszcza te, w których materiaïem jest drewno. Prosi uczniów o przeczytanie tekstu w podrÚczniku (s. 82–85). Prezentuje wybrany materiaï ilustracyjny. OmawiajÈc dzieïa i odwoïujÈc siÚ do przeczytanego tekstu, pyta
uczniów:
– Co przedstawiajÈ rzeěby ludowe?
– Jakie ksztaïty majÈ ludowe rzeěby i z czego sÈ wykonane?
– Jakie kolory majÈ ludowe rzeěby, wytwory ludowego rzemiosïa? Jak moĝna okreĂliÊ ich gamÚ barwnÈ?

Ćwiczenie plastyczne
WERSJA I

Nauczyciel prezentuje zdjÚcia ludowych ĂwiÈtków, muzykantów, ğgury postaci wybranych profesji, zwierzÈt, domków i uli
jako specyğcznej formy uĝytkowej, ïÈczÈcej w sobie elementy ludowego rzemiosïa, architektury i rzeěby. Podczas okreĂlania
kolorystyki rzeěb moĝna przypomnieÊ pojÚcia szerokiej gamy barw, kontrastów kolorystycznych, barw czystych. Uczniowie
na kartce A4 z tektury lub kolorowego ciemnego brystolu szkicujÈ projekt ĂwiÈtka, muzykanta lub ula, który przypomina
zwierzÚ lub osobÚ, ma uproszczony ksztaït i ukryte wejĂcie dla pszczóï. NastÚpnie uczniowie wykonujÈ projekt wybranej
postaci lub ula w formie reliefu z plasteliny. Pïaskorzeěbie nadajÈ odpowiedniÈ fakturÚ wybranymi narzÚdziami (wykaïaczkÈ,
grzebieniem, plastikowym noĝykiem). WymyĂlajÈ otoczenie dla swojej postaci lub ula i dorysowujÈ je pastelami wokóï reliefu. Nauczyciel pomaga, doradza, robi korekty.
WERSJA II

Nauczyciel prezentuje przykïadowe ĂwiÈtki, a takĝe postacie muzykantów, zwierzÈt i uli przypominajÈcych rzeěby lub budowle. Uczniowie wykonujÈ przestrzenne modele postaci lub uli, oklejajÈc poïÈczone ze sobÈ przyciÚte pudeïka papierowe lub
wykorzystujÈc jedno pudeïko. Ksztaït prostopadïoĂciennego pudeïka bÚdzie sprzyjaï uproszczeniu ksztaïtów i deformacji,
które sÈ charakterystycznymi cechami dzieï sztuki ludowej, oraz sprawi, ĝe model bÚdzie zwartÈ bryïÈ. Uczniowie oklejajÈ
pudeïka cienkÈ warstwÈ plasteliny, dodajÈc niewielkie wystajÈce elementy, np. wïosy, kapelusz, instrument, uszy, pysk zwierzÚcia, oraz nadajÈ powierzchni odpowiedniÈ fakturÚ przygotowanymi narzÚdziami (noĝykiem, wykaïaczkÈ, grzebieniem).
Pudeïka powinny byÊ mocno poïÈczone ze sobÈ w taki sposób, aby sylwetka ĂwiÈtka, muzykanta lub ula byïa stabilna.
Nauczyciel pomaga, doradza, robi korekty.

Ćwiczenie dodatkowe dla chętnych i szybko pracujących
ChÚtni uczniowie rysujÈ na kartce A3 lub A4 pastelami olejnymi sad z kilkoma ulami o róĝnych ksztaïtach.

Podsumowanie – komentarz
Uczniowie prezentujÈ wykonane prace. OmawiajÈ formÚ, kolorystykÚ, fakturÚ wykonywanych rzeěb lub uli. WskazujÈ podobieñstwo swoich prac do ludowych wytworów, w ten sposób powtarzajÈ informacje o cechach sztuki ludowej. Nauczyciel
ocenia prace, walory plastyczne, pomysïowoĂÊ i wypowiedzi uczniów. Uczniowie porzÈdkujÈ stanowiska pracy i caïa salÚ.
Nauczyciel zadaje pracÚ domowÈ chÚtnym grupkom, kilkuosobowym zespoïom koleĝeñskim: wykonaj zadanie Eksponowanie
sztuki to teĝ sztuka (podrÚcznik, s. 85). Wszyscy uczniowie w domu utrwalajÈ wiedzÚ, odpowiadajÈc na pytania PomyĂl i odpowiedz (podrÚcznik, s. 85). Nauczyciel przypomina o materiaïach plastycznych potrzebnych na nastÚpnÈ lekcjÚ.

Propozycje rozwinięcia tematu na zajęciach koła plastycznego
• Ludowe nie ludowe – projekty wspóïczesnych przedmiotów uĝytkowych nawiÈzujÈcych do sztuki ludowej
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Wszystko w jednym
wyjątkowym miejscu
Dokumentacja
Komplet dokumentów
niezbędnych w pracy:
program nauczania
z opiniami, rozkład materiału, plan
wynikowy, przedmiotowy system
oceniania.
Lekcje
Pomoce, dzięki którym
poprowadzisz świetne
zajęcia, scenariusze
lekcji i karty pracy.

Ocenianie
Gotowe sprawdziany,
klasówki, testy
z kluczami odpowiedzi
pomogą Ci oceniać wiedzę
i umiejętności uczniów.

Diagnostyka
Bieżące monitorowanie
postępów w nauce,
stały kontakt z uczniem
i szybka reakcja na jego potrzeby –
wszystko dzięki rzetelnym narzędziom diagnostyki edukacyjnej.

Multimedia
Interaktywne materiały
dydaktyczne pomagają
skupić uwagę
uczniów, włączyć ich do pracy
na lekcji i sprawić, że nauka jest
efektywniejsza.

Pomoce
Dodatkowe pomoce
metodyczne, np. materiały potrzebne podczas
realizacji projektów, gry edukacyjne, karty do pracy z ﬁlmami oraz
mapy konturowe.

Zapraszamy, dołącz do Klubu Nauczyciela
już teraz!
KROK 1.

Zarejestruj się i załóż konto. W tym celu wejdź na stronę Uczę.pl, kliknij przycisk Dołącz do Klubu,
a następnie wypełnij formularz rejestracyjny*.

KROK 2.

Zaloguj się. Jeśli proces rejestracji zakończył się pomyślnie, wybierz przycisk Zaloguj się. Następnie
wpisz login (adres e-mail użyty w trakcie rejestracji) oraz hasło.

KROK 3.

Wyszukaj zasoby edukacyjne. W Klubie Nauczyciela możesz wyszukiwać materiały na wiele sposobów, np. wybierać je z rozwijanego menu w górnej części strony głównej.

KROK 4.

Pobieraj materiały w ramach posiadanego dostępu do zasobów. Kiedy znajdziesz interesujący Cię
materiał, przejdź na jego stronę i kliknij przycisk Pobierz.

* Jeśli masz już konto w innym serwisie WSiP, np. Uczę.pl, klasowki.pl lub starej wersji WSiPnet.pl, wystarczy, że się zalogujesz. Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji Przypomnij hasło.

Uczysz plastyki w klasie 7?
Wybierz Plastykę

Klasyka nauczania plastyki
PLASTYKA
ro7u<1mbh

Bogactwo zadań plastycznych
zachęcających do twórczej pracy na lekcji.
Przekaz dostosowany do wieku ucznia,
zapewniający efektywność nauczania.

vhoj-ro7v|-o-
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Atrakcyjne ilustracje działające na
wyobraźnię i motywujące do zgłębiania
wiedzy o sztuce.

Cykl Stanisława K. Stopczyka, autorytetu dydaktyki plastycznej,
który wzbogacił w wiedzę o sztuce kilka milionów Polaków, z zadaniami
autorstwa Barbary Neubart.
Kilkadziesiąt różnorodnych ćwiczeń plastycznych zapewnia ciekawą naukę
i możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Podręcznik jest przygotowany na 1 godzinę lekcyjną tygodniowo.

Zgodny
z nową
podstawą
programową
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