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Zestaw 7 

Witam Cię na kolejnej lekcji! 

Dziękuję za wykonane i odesłane zadania. Dziś kontynuujemy temat dotyczący sztuki.  Poznamy 

kolejnego CZARODZIEJA PĘDZLA. Poszperamy też w bibliotece. 

 

Lekcja 
Temat: Paul Cézanne – mistrz martwej natury.  

1. Nasz bohater to Paul Cézanne. 

Zaglądamy do biblioteki gdzie znajduje się  album z pracami artysty. Słowo album ma kilka 

znaczeń. Może odnosić się do zbioru zdjęć, który macie w domach.  

 

Może też oznaczać  książkę  o charakterze ilustracyjnym. Taka publikacja ma  niewielką ilością 

tekstu objaśniającego i liczne ilustracje. Może dotyczyć architektury, malarstwa,  znanych 

postaci. 

 

Otwieramy album, a w nim znajdujemy  autoportret artysty (słowo autoportret opracowaliście na 

poprzedniej lekcji). 
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2. Paul Cézanne – mistrz martwej natury.  

Martwa natura  (przypomnienie) 

to obraz przedstawiający kompozycję różnych przedmiotów, na przykład instrumentów 

muzycznych, kwiatów, owoców, tkanin. Poszczególne elementy układu pełnią funkcję 

dekoracyjną, mogą także mieć ukryte znaczenie, np. książka często symbolizuje wiedzę, płomień 

świecy – życie człowieka, klepsydra – przemijanie.  

 Jedni malarze (szczególnie dawni) starali się wiernie i szczegółowo malować wszystkie 

obiekty, aby wyglądały jak prawdziwe. 

 Inni tak dobierali przedmioty i sposób ich przedstawienia, by obraz był odbiciem ich 

wewnętrznych przeżyć i emocji.  

 Współcześni twórcy poszukują nowych środków wyrazu w celu ukazania martwej natury, 

np. wystawiają same przedmioty jako dzieła sztuki.  

Mistrzem martwej natury był francuski malarz Paul Cézanne.  

Obejrzyj filmik z  wirtualną galerią jego obrazów   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=y0EDZkrxDlQ&feature=emb_logo 

Jednym z motywów najczęściej  podejmowanych przez malarza są owoce.  

 

1. Przyjrzyj się uważnie reprodukcji obrazu "Martwa natura z jabłkami i pomarańczami". 

Powiedz, co najbardziej przyciągnęło twój wzrok (reprodukcja w dobrej rozdzielczości-  

załącznik 1). 

2. Porównaj przedstawienie jabłka na obrazie oraz fotografii. Pomyśl, jak w zbliżeniu wygląda 

owoc namalowany przez malarza. Co się zmienia, kiedy patrzymy na niego z oddali?  

(załącznik 2). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=y0EDZkrxDlQ&feature=emb_logo
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3. Malarz napisał, że „w naturze należy odnaleźć formy kuli, stożka i walca”. Odszukaj na 

obrazie Paula Cézanne’a takie elementy kompozycji, których kształty przypominają 

wspomniane bryły. 

 

Zadania 1-3 przygotują Cię do napisania opisu obrazu, którym zajmiemy się na kolejnej 

lekcji. 

 

Zadanie dla chętnych. 

Zrób w zeszycie notatkę graficzną  (mapa myśli, tabela, schemat) na temat MARTWA NATURA.  

Odeślij ją za pomocą platformy Classroom.  

Jeśli zainteresował cię temat: 

- przeczytaj załączone karty z  albumu (załącznik 3 w Classroom). 

 

 

Dziękuję za udział w lekcji. 

ŻYCZĘ WAM WESOŁYCH ŚWIĄT! 
 

 

   Pani Kasia  


