
PLASTYKA _KLASA 5 

Materiał do samodzielnego studiowania w domu oraz zadania plastyczne do wykonania na ocenę                      

( ocena po okresie kwarantanny),materiał przeznaczony na kilka zajęć(5-6 ) ,do przerwy wielkanocnej . 

Temat główny : Sztuka i rękodzieło ludowe 

Lekcja 1 Szuka ludowa  

• Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w twoim podręczniku do plastyki klasy 5,wydawnictwa 

Operon ,na stronach 39-42. 

• Obejrzyj film edukacyjny : „Plastyka-sztuka ludowa”(załączony do materiałów) 

Pojęcia do zapamiętania i wyjaśnienia ich znaczenia :          
                                  sztuka ludowa, palma, „mała ojczyzna”, kraszanka ,pająk 

Sprawdź czy potrafisz powiedzieć własnymi słowami: 

- Co to jest „Mała ojczyzna”? 
- Skąd artyści ludowi czerpią inspirację (pomysły) do swoich prac? 

Plastyczne  działanie: wykonaj ćwiczenie nr 3  ze strony 42 podręcznika. Wykonane  
                                        dzieło zachowaj i przynieś po okresie kwarantanny do szkoły na ocenę. 

Lekcja 2 Szuka ludowa – wykonanie palemki z kolorowej bibułki 

Plastyczne  działanie:  Wykonaj ćwiczenie nr 2 znajdujące się na stronie 42 podręcznika, czyli zrób  
                                        palemkę wielkanocną. 

Podpowiedź, jak ją można wykonać  znajdziesz na YouTube pod tym adresem internetowym                              

( wystarczy kliknąć w załączony link): https://www.youtube.com/watch?v=St6y9...    Wykonaną palemkę 

koniecznie zachowaj i przynieś po okresie kwarantanny do szkoły, na ocenę. 

Lekcja 3  Rękodzieło ludowe 

Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym w twoim podręczniku do plastyki, na stronach od 43 do 47. 

Przeczytaj dokładnie i obejrzyj ilustracje. Możesz jeszcze raz obejrzeć załączony film „Plastyka. 

Sztuka ludowa” 

Pojęcia i słowa ( zapamiętaj nazwy i wytłumacz co znaczą):  rzemiosło artystyczne, rękodzieło 
ludowe, haft, wycinanka, garncarstwo , wikliniarstwo, styl podhalański. 
 
Wytłumacz własnymi słowami:                                                                                                                         
Czym różni się rzemiosło artystyczne od rękodzieła artystycznego? 

Plastyczne  działanie:   
 

• Wykonaj ćwiczenie nr 1,2 lub 3( jedno do wyboru) ze strony 47 podręcznika. Pracę zachowaj                         
i przynieś do szkoły po okresie kwarantanny, na ocenę. 

• Z okazji zbliżających się świat Wielkiej Nocy wykonaj małe rękodzieło inspirując się pomysłami 
wzornictwa ludowego. Może to być pisanka ,kartka  wielkanocna lub dekoracyjny obrazek  .Pamiętaj, 
by zastosować wzornictwo stosowane przez artystów ludowych, np. hafty, wycinanki ludowe.  Dzieło 
oczywiście przynieś później do szkoły na ocenę. 

 
W przygotowaniu wykorzystano materiały dydaktyczne wydawnictwa Operon ( załączony film edukacyjny) oraz materiały ze strony YouTube  

                                          Miłej nauki i plastycznej radości przy wykonywaniu  ćwiczeń plastycznych 
Oprac. Dorota Drela- nauczycielka plastyki 

https://www.youtube.com/watch?v=St6y9UAj_XM

