
PLASTYKA ZESTAW 6 

Dzień dobry! 

Witajcie po wiosennej przerwie świątecznej! 

Dziękuję za wasze piękne prace, szczególnie tym, 

którzy wysyłają w terminie. 

➢ Zaglądajcie do naszego dziennika VULCAN aby zapoznać się z 

ocenami. Staram się je wpisywać na bieżąco. 

 

Prośba: CZYTAJCIE UWAŻNIE POLECENIA DO ZADAŃ! 

Niestety zdarzają się prace nie na temat… 

 

Od tego tygodnia będę zamieszczać zadania na platformie 

Google Classroom i będziecie mogli tam odsyłać wasze prace 

i otrzymywać oceny. 

 

➢ Oprócz Classroom można kontaktować się ze mną za pomocą maila 

konsurkatarzyna3@gmail.com 

Jeżeli ktoś wysyła pracę na inny adres NIE BĘDĄ SPRAWDZANE. 

 

CO NOWEGO W TYM ZESTAWIE? 

Temat: Malarstwo – witraż jako technika malarska. 

 

Co to jest malarstwo? 

 Malarstwo to obok pozostałych rodzajów sztuki, takich jak: rzeźba, grafika, 

rzemiosło artystyczne czy scenografia, podstawowa gałąź sztuki 
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plastycznej. Jej cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie plamy 

barwnej i linii. 

 

 Jest wiele sposobów dokonywania podziałów w obrębie malarstwa. 

Jednym z kryteriów, które bierze się pod uwagę jest rozmiar 

i przeznaczenie. Można tu mówić o największym pod względem wielkości 

rodzaju malarstwa, jakim jest malarstwo monumentalne. 

Tutaj przykład XVI wiecznego fresku: 

 

 Drugim pod względem wielkości rodzajem malarstwa jest malarstwo 

sztalugowe. Farbami pokrywa się tzw. podobrazie, czyli nałożoną 

na drewno lub płótno zaprawę. Czyni się to za pomocą pędzli lub szpachli. 

Przykładem tego typu techniki malarskiej są portrety Fajumskie, powstałe 

w Egipcie od I do IV wieku. 

 



Ostatnim już kryterium podziału jest technika malarska. Wyróżnia 
się następujące: 
- technika olejna  
- technika akwarelowa  
- tempera 
- technika pastelowa  
- fresk  
- mozaika  
- kolaż  

Oraz… 

- witraż - okienna kompozycja skonstruowana z barwionych tlenkami 
metalu szklanych kawałków obramowanych ramkami z ołowiu. Całość 
stanowi realizacje określonego projektu artystycznego. 

NO DOBRZE, WIEMY JUŻ SPORO😊 

Przejdźmy do konkretów, zatem ZADANIE! 

Proszę was o wykonanie witraża, który będzie przedstawiał  wybrany przez was 
CIEKAWY ARCHITEKTONICZNIE BUDYNEK ( MOŻE BYĆ WYMYŚLONY).  

Mój ulubiony budynek to :  

 

Co będzie potrzebne?  

 Kartka z bloku rysunkowego, kredki lub mazaki 
(albo i jedno i drugie jeśli macie), ołówek i gumka, linijka, cyrkiel itp.  
 Ewentualnie kolorowa bibułka lub papier do pieczenia, który również 
można pokolorować na dowolny kolor     , nożyczki lub mały nożyk do tapet 
( Proszę o ostrożność! Najlepiej zapytajcie o zgodę rodziców) i klej. 

Witraż możecie wykonać na dwa sposoby 

( wszystko zależy od materiałów którymi dysponujecie). 

1. Jako projekt – czyli wszystko narysowane i pokolorowane na kartce. 
2. Jako projekt z wykorzystaniem kolorowej bibułki, gdzie elementy witrażu 

się wycina i podkleja do przygotowanej wcześniej ramki. Praca ta wymaga 
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dużego wysiłku, precyzji i zaangażowania dlatego będzie można za nią 

otrzymać 6      

Kliknij i zobacz jak można to zrobić: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zHeM0tET0wE 
 
albo, tutaj: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GXz8cvAEJSE 
 
 

Czas na wykonanie pracy do 24 kwietnia godz.15:00 
Konsurkatarzyna3@gmail.com 

Albo na GOOGLE CLASSROOM – POLECAM       
 

Powodzenia! 
Do widzenia! 
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