
STRÓJ LUDOWY WIELKOPOLSKI                       

– pokoloruj odpowiednio 

Plastyka klasa 5 

                                                   Dział tematyczny: rękodzieło ludowe  

 
 

Tematy nr 3 zajęć :  Kolorowo na ludowo(2)  - ludowe stroje regionalne. 

Data planowanych lekcji:   8.05.2020r. 

 

Zadania do wykonania: 

1/ przeczytaj  tekst w podręczniku strony 47-48 

2/wykonaj ćwiczenia z załączonej karty nr 2 ( c.d. karty)  
 
 ( kartę wydrukuj i zrób zadania na wydruku lub jeśli nie masz takiej możliwości przekopiuj przykładając 

kartkę A 4 do ekranu i przepisz według instrukcji przy ćwiczeniu).                                                                                         

Wykonane zadania należy sfotografować i przesłać na  mój adres mailowy do następnej lekcji ,tj  do 15.05.br.     

( lub przynieść do szkoły jeśli będą wznowione zajęcia). 

 

Karta nr 2  z ćwiczeniami do tematu nr 3                                                                                                                                                         

Koronki na głowie, czyli o sztuce ludowej. 

 

Ćwiczenie 1  NASZ REGION 

Stroje ludowe w Polsce wykształciły się na przełomie XIX i XX wieku, a w międzywojniu stały się ubiorem 

świątecznym. Dziś w większości stanowią już jednak tylko zapomniany relikt przeszłości. Najbardziej znane 

polskie stroje ludowe to: stroje góralskie, strój kaszubski, strój krakowski, strój kurpiowski i strój łowicki . 

Możesz je obejrzeć w podręczniku. 

• Oczywiście wiesz o tym, że mieszkasz w  Wielkopolsce. Pokaż i pokoloruj ten region na mapie Polski 
na zielono. 
 

• Zastanów się teraz z jakich regionów stroje ludowe  

i pokoloruj wybrany region na wskazany kolor. 

strój krakowski – kolor czerwony 
strój łowicki      - kolor niebieski 
strój kujawski   - kolor żółty  

 

Jeśli masz drukarkę                                                                                                                                                                 

to wydrukuj i pokoloruj, jeśli nie                                                                                                                                                     

to przekalkuj i wykonaj. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie stroje wielkopolskie – twój region 

Wielkopolska, może pochwalić się wieloma odmianami strojów ludowych, 
charakterystycznych dla danej społeczności. I tak znajdziemy tu strój z Dąbrówki 
Wielkopolskiej zwany strojem lubuskim, ponad to strój biskupiński, strój szamotulski, strój 
bamberski i wiele innych strojów ludowych. Do regionu Wielkopolski zaliczyliśmy również 
Kujawy, ziemie dobrzyńską i ziemie chełmińską, oraz ziemię sieradzką, na których występuje 
kilka odmian stroju ludowego.  

                                 Gdzie można dziś zobaczyć takie stroje? Gdzie ty je widziałaś(-łeś)? 

Strój wielkopolski- Lubuski                                                                                                Strój wielkopolski -  Biskupiński 
 

 

 

 

 

 

Strój wielkopolski - szamotulski                                                               Strój wielkopolski -kujawski     

                                                                                            

 

 

 

 

Tradycyjny, ludowy strój lubuski zachował się do połowy 
ubiegłego wieku tylko na obszarach peryferyjnych, między 
Babimostem a Międzyrzeczem. Najwięcej osób ubierało się              
w tradycyjny sposób w miejscowości... 

Wszyscy mieszkańcy Biskupizny ubierali się prawie tak samo, 
różnica między ubiorem bogatymi a biednymi, polegała na 
używaniu różnych materiałów i ilości warstw ubrań, jaką na 
siebie zakładano. 

W okręgu szamotulskim mężczyźni jako nakrycie głowy nosili 
najczęściej kapelusze albo czapki rogatywki. Kapelusze 
wykonywało się głównie z filcu. Rondo kapelusza było raczej 
wąskie, główka prosta, a... 

Strój kujawski wyszedł z użycia na tyle szybko i definitywnie, że 
placówkom muzealnym nie udało się nawet skompletować 
całego zestawu. Zebrano jedynie poszczególne części stroju 
kujawskiego. Męski kapelusz... 



• Ćwiczenie nr 2  Spróbuj ,korzystając z pomocy podręcznika określić, jakie to są stroje ludowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 

• Ćwiczenie nr 3 

 
 

Jeśli nie masz drukarki – przekopiuj rysunek ( lub wklej zdjęcie z gazety) i odpowiednio podpisz. 

 Podpisz elementy stroju podhalańskiego, korzystając ze słownictwa w ramce. 

 

kierpce • ciupaga • parzenica • portki • kapelusz z muszelkami • 

spinka • bacowski pas • gunia (cucha) 

 

 

 

 

 

B C D E 

Jeśli nie nasz drukarki 

przepisz ćwiczenie do 

zeszytu według wzoru: 

Karta2 ćw.2 

A- strój....... 

B- strój....... 



• Ćwiczenie nr 4   Ułóż(lub wypisz w zeszycie) przy pomocy podręcznika w porządku 

alfabetycznym nazwy kolorów kaszubskiego haftu. 

 

                                                         

 

czarny • żółty • zielony • błękitny • czerwony • granatowy • niebieski 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

• Ćwiczenie nr 5 

 

Jeśli nie masz drukarki połącz nazwy ze znaczeniami przepisując ćwiczenie do zeszytu. 

 

Połącz nazwy z ich znaczeniami. 

 

 

 


