
Plastyka _  klasa 7 

                                             Dział tematyczny :   Sztuka użytkowa 

 

Temat 3 - 4  zajęć: Sztuka użytkowa – czym jest eco design ?   
                              Nowatorskie wykorzystanie materiałów plastycznych  - ćwiczenia kreatywne (2 lekcje ) 

Data planowych zajęć w szkole: 4.05.2020  & 11.05.2020r. 
Eco projekt wykonaj  do 15.05.br. 

Zadania do wykonania: 

1/ przeczytaj mini wykład znajdujący się poniżej 

2/zaprojektuj i wykonaj dowolny eco projekt będący sztuką użytkową ( np. misa, organizer na biurko , 

lampka, biżuteria, torebka, pasek, brelok obraz, etui , pierścionek,  itp.) .W projekcie zastosuj dowolne 

materiały odpadkowe ,daj im drugie życie recyklingowe. Przy ocenie projektu brany będzie pod uwagę 

pomysł i oryginalność wykorzystania  materiałów i użyteczność zastosowania projektu.                                       

Masz na to czas do  15 maja br.  Do tego dnia należy przesłać na mój adres elektroniczny zdjęcie 

będące potwierdzeniem wykonania zadania.Za projekt zostanie wystawiona ocena do e-dziennika. 

 

Karta pracy -mini wykład i zadanie plastyczne 

Design   /czyt. dizajn  / inaczej, nowatorskie zastosowania materiałów plastycznych, nowatorski styl  w sztuce. 

Eco design( czasami zwany też ekoprojektem )  – to globalny trend, jaki pojawił się w ostatnich latach 
w architekturze, sztuce, modzie i designie, który charakteryzuje się wykorzystaniem ekologicznych 
metod produkcji, zastosowaniem materiałów pochodzących z recyclingu oraz tych przyjaznych 
środowisku.  

Nie jest to zupełnie nowe podejście . Miał on już zastosowanie w tradycyjnych metodach produkcji 
stosowanych przez Nomadów. Koncept Carpet of life -czyli  „ dywan życia” to przykłady tradycyjnego 
maratońskiego rzemiosła wykonywanego ręcznie przez Beduinów. Charakterystycznym materiałem 
użytym w tkaniu tych dywanów są stare ubrania, ręczniki , pościele. Współcześnie wplata się też 
odpadki plastykowe. 

Eco design opierający się stricte na recyklingu bardzo wyraźny jest w realizacjach braci Campana               
z Brazylii. Dorastając w San Paulo zainspirowali się dzielnicami Fawele, które zamieszkują ekstremalnie 
biedni ludzie – wykorzystujący najróżniejsze elementy, często odpadki do budowy swoich domostw. 
Campana zauważyli w starych ,niepozornych rzeczach niesamowity potencjał – dlatego idea recyklingu 
prześwituje w większości ich realizacji. 

Mieszkańcy brazylijskich faweli robią maty i kapy na łóżka zszywając kawałki najróżniejszych tkanin. 
Projektanci robią dokładnie to samo tylko w sposób przemyślany i zaprojektowany. Fotele artystów 
Vermelha, Azula i Verde stały się ikonami eco designu .                                                                                                         
Stołek Sushi – jak większość mebli duetu Campanas także zrobiony został z 
resztek, a Stołki Vitoria Regia to z kolei rajskie kwiaty powstałe ze skrawków 
niechcianych obrusów, dywanów, plastiku. Natomiast Fotel Favela – choć 
zbudowany z drewnianych odpadków, które z łatwością można znaleźć na 
ulicy, świetnie komponuje się w pałacowych i bogato zdobionych wnętrzach. 



Projektowanie ekologiczne i design recyklingowy to trendy w architekturze i aranżacji wnętrz, które 
zyskują na coraz większej popularności. Wynika to nie tylko z rosnącej świadomości nas, jako 
konsumentów, ale także ze zmiany poglądu na ochronę środowiska przez samych projektantów                                    
i producentów. 

Zgodnie z założeniem eco designu na każdym etapie tworzenia produktu najważniejszy jest wpływ 
całego procesu kreacyjnego na środowisko naturalne. Eco design stara się zaszczepić w 
społeczeństwie odpowiedzialność za naszą planetę. Eco design stawia przede wszystkim na 
wykorzystanie naturalnych materiałów. 

W eco designie często wykorzystuje się przedmioty pochodzące z recyklingu, czyli wykorzystuje się 
materiały    z odzysku. Recykling powszechnie stosowany jest w budownictwie i w aranżacji mieszkań. 
W aranżacjach pojawiają się cegły z rozbiórki i drewno ze zburzonych budynków, a także wykopane 
kamienie. We wnętrzach te materiały stanowią niezwykle modne i designerskie rozwiązanie. Mogą być 
używane również w konstrukcji budynku. Zaletą stosowania materiałów pochodzących z recyklingu 
jest to, że już są, nie trzeba ich wytwarzać   i tym samym nie zanieczyszczamy środowiska w czasie 
wytwarzania. 

We wnętrzach ekologicznych pojawiają się naturalne materiały i są to m.in. : drewno, wiklina, skóra, 
wełna, kamień. Wszystkie meble i dodatki eksponujemy na tle tzw. kolorów ziemi – używamy zieleni, 
błękitów, brązów, bieli, szarości i odcieni żółtego. 

Eco design w sztuce stosowany jest od początku XX wieku. Pablo Picasso i Georges Braque tworzyli kolaże 
m.in. ze zużytych opakowań. Inspiracje eco designem widoczne są także we współczesnej sztuce. 

Eco design jest niezwykle popularny na Zachodzie, w Polsce ciągle jeszcze nie jest to dla nas tak istotne, ale 
już widać pierwsze kroki. 

 

ZADANIE PLASTYCZNE 

Zapraszam was do odkrywania potencjału kartonowych i plastykowych odpadów! Trochę wyobraźni                         

i kreatywności, a okaże się ,że zwykłe pudełko może posłużyć do stworzenia różnych interesujących obiektów. 

Może stać się łodzią ,krzesłem ,domkiem dla laki…                                                                                          

Zaprojektuj i wykonaj dowolny eco projekt będący sztuką użytkową ( np. misa, organizer na biurko , 

lampka, biżuteria, torebka, pasek, brelok obraz, etui , pierścionek,  itp.) .W projekcie zastosuj dowolne 

materiały odpadkowe ,daj im drugie życie recyklingowe. Przy ocenie projektu brany będzie pod uwagę 

pomysł i oryginalność wykorzystania  materiałów i użyteczność zastosowania projektu.                                       

Masz na to czas do  15 maja br.  Do tego dnia należy przesłać na mój adres elektroniczny zdjęcie 

będące potwierdzeniem wykonania zadania.Za projekt zostanie wystawiona ocena do e-dziennika. 

                  ……………………………… 

Przykłady projektów eco designu  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


