
Plastyka klasa 5 

                                                   Dział tematyczny: rękodzieło ludowe  

 

Temat zajęć nr 2:  Kolorowo na ludowo- przedmioty i dekoracje ludowe, ćwiczenia plastyczne. 

Daty planowanych lekcji: 24. 04.2020r.  

 

Zadania do wykonania: 

1/ przeczytaj  tekst w podręczniku strony od 47-48 

2/wykonaj ćwiczenia z załączonej karty nr 2 .  

 

Karta nr 2  z ćwiczeniami do tematu nr 2                                                                                                                                                          

Koronki na głowie, czyli o sztuce ludowej. Przeczytaj i wykonaj ćwiczenie plastyczne 

Dawnym formom rzemiosła artystycznego nadaje się powszechnie status sztuki. Specyfika i bogactwo 

kulturowe poszczególnych regionów etnograficznych najbarwniej oddaje sztuka ludowa – rzemiosło, stroje 

regionalne, muzyka, tańce, pieśni. 

Poznając  różne dziedziny sztuki ludowej i rzemiosła, ważne jest, byśmy znali główne dziedziny                                             

i charakterystyczne cechy sztuki swojego regionu. Umieli odróżnić komercyjne prace, jedynie  stylizowane  na 

ludowe, od autentycznej, lokalnej twórczości, często w wykonaniu prawdziwych mistrzów. 

Najważniejsze dziedziny sztuki i rzemiosła ludowego w Polsce (opracowano na podstawie materiałów 

Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie) to: garncarstwo, hafciarstwo, koronkarstwo, kowalstwo, 

kwiaty, zabawkarstwo, malarstwo, plastyka obrzędowa( relikwie obrzędowe ,jak np. szopki, gwiazdy 

kolędnicze, pieczywo obrzędowe, jaja wielkanocne itp.),plecionkarstwo z różnych surowców, rzeźba ludowa            

( w tym krzyże ,kapliczki przydrożne), sznycerstwo, czyli sztuka zdobnictwa w drewnie, tkactwo, wycinanka. 

Twórcami ludowymi do dzisiaj są zazwyczaj samorodni artyści wiejscy, bez akademickiego wykształcenia 

plastycznego. Niezależność od kanonów(reguł)  sztuki akademickiej – choć w sztuce współczesnej 

jakiekolwiek kanony dawno przestały obowiązywać – oraz brak profesjonalnego wykształcenia plastycznego 

łączy twórców sztuki ludowej z tzw. artystami naiwnymi, zwanymi też prymitywistami czy artystami dnia 

siódmego. Najbardziej znanym przedstawicielem tej sztuki jest Nikifor (właściwie Epifaniusz Drowniak), który 

urodził się i mieszkał w Krynicy, analfabeta z wadą wymowy i słuchu. Od młodości wiedział, że jego 

powołaniem jest malarstwo; prace sygnował pieczątką: Nikifor Matejko. Pod koniec życia doczekał się 

uznania i sławy. Inny słynny polski prymitywista to Teofil Ociepka. Urodził  się w Katowicach-Janowi, 

większość życia przepracował jako maszynista w kopalni Wieczorek.  

Ćwiczenie plastyczne    
Zastanówcie  się  : jakie materiały są charakterystyczne dla waszych terenów – len, słoma, wiklina, tatarak? 

Jak wyglądają wzory, motywy i ornamenty charakterystyczne dla regionu ?  Spróbujcie  ich użyć w 

niekonwencjonalny sposób, np. jako ramki do zdjęcia , jako paska do sukienki, jako kolczyka wyciętego z filcu 

itp. Liczy się pomysł. Zaprojektuj na kartce gadżet promujący twój region, np., pendrive , pasek, ramkę do 

zdęcia z ludowymi motywem twojego regionu ( możesz tu zastosować elementy wycinanki lub  rysunki 

wykorzystujące elementy ludowe ). 

 


