
Plastyka 7as 3.04.2020 r. 

 

Dzień dobry! 

 

Dzisiejszy temat lekcji to: 

Temat: Mój pomysł na martwą naturę. 

 

Jeśli masz w domu podręcznik „Do dzieła kl.7” otwórz go na stronie 70, jeśli nie to pod linkiem 

poniżej znajdziesz podręcznik w wersji elektronicznej: 

 

https://nowasp.ebooki.nowaera.pl/viewer/page/Plastyka/kl7/books/605/4/605-

v4_epub/OEBPS/Text/Index.html?title=UGxhc3R5a2EgRG8gZHppZcWCYSEga2wuIDc=#302992d9693

1429d8fa446498568e7a3 

 

Przyjrzyj się fotografii przedstawiającej martwą naturę autorstwa Pietera Claesza pt: ”Martwa natura 

z ostrygą”. Zastanów się: Co na niej się znajduje? Jak ustawione są przedmioty? Ile ich jest? Czy 

wszystkie elementy do siebie pasują, czy jest na obrazie coś, co zaskakuje? Jaką fakturę mają 

przedstawione przedmioty (Czy są gładkie czy szorstkie)? Co na obrazie jest na pierwszym planie 

(z przodu) a co na drugim planie (z tyłu). Jakie jest tło obrazu? Które przedmioty są najjaśniejsze a 

które najciemniejsze? Zobacz też, co jest największe, a co na najmniejsze. W którym miejscu na 

przedstawione przedmioty pada światło, a gdzie są cienie? 

Wykonaj zadanie z numerem 1 w podręczniku. 

 

Gdy już będziesz mieć ustawioną w domu na stole, krześle, parapecie kompozycję martwej natury 

przeczytaj 3 informacje z podręcznika w jasnopomarańczowych ramkach. 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie masz możliwości ustawienia własnej kompozycji martwej natury w domu, 

skorzystaj z fotografii na stronie 71 w podręczniku. 

 

Zadanie do wyboru: 

 

- wykonaj rysunek ołówkiem martwej natury, którą sam ustawiłeś (lub tej z podręcznika ze strony 71) 

- namaluj farbami martwą naturę, którą sam ustawiłeś (lub tą z podręcznika ze strony 71) 

- namaluj farbami martwą naturę, którą sam ustawiłeś (lub tą z podręcznika ze strony 71) i powyklejaj 

niektóre przedmioty różnymi materiałami: folia, tektura, folia aluminiowa, włóczka… tak, żeby 

pokazać, że cos jest gładkie, a coś szorstkie. 

 

Oceniać będę: dokładność wykonania pracy (zwróć uwagę na wielkość przedmiotów, ich fakturę, czy 

są jasne czy ciemne), kolor (jeśli malujesz farbami), proporcje przedmiotów, pomysłowość oraz 

estetykę wykonania pracy. Pamiętaj! Tło Twojego obrazka nie może być białe. Musi być pomalowane 

lub narysowane. 

 

Pytania, na które odpowiedziałeś podczas omawiania obrazu Pietera Claesza mogą Ci pomóc w 

wykonaniu pracy. 

https://nowasp.ebooki.nowaera.pl/viewer/page/Plastyka/kl7/books/605/4/605-v4_epub/OEBPS/Text/Index.html?title=UGxhc3R5a2EgRG8gZHppZcWCYSEga2wuIDc=#302992d96931429d8fa446498568e7a3
https://nowasp.ebooki.nowaera.pl/viewer/page/Plastyka/kl7/books/605/4/605-v4_epub/OEBPS/Text/Index.html?title=UGxhc3R5a2EgRG8gZHppZcWCYSEga2wuIDc=#302992d96931429d8fa446498568e7a3
https://nowasp.ebooki.nowaera.pl/viewer/page/Plastyka/kl7/books/605/4/605-v4_epub/OEBPS/Text/Index.html?title=UGxhc3R5a2EgRG8gZHppZcWCYSEga2wuIDc=#302992d96931429d8fa446498568e7a3


 

Nie spiesz się podczas rysowania/malowania – zdjęcie pracy wyślij do dnia 10 kwietnia poprzez 

dziennik, na mojego maila mrozek@zszs-gliwice.pl lub jeśli to konieczne messengerem na fb. 

W razie pytań, służę pomocą. 

Dbaj o siebie! 

pozdrawiam 

Katarzyna Mrozek-Minkina 

 

mailto:mrozek@zszs-gliwice.pl

