
Plastyka 6 

 

Temat: Malarstwo impresjonizmu – ćwiczenie malarskie.  

 
Witam i zapraszam do kolejnego zadania artystycznego. Bardzo proszę o przeczytanie w 

podręczniku z plastyki rozdziału na temat impresjonizmu i symbolizmu / symbolizm będzie 

na następnym spotkaniu/  str.56. Są to kierunki artystyczne / impresja inaczej wrażenie jakie 

wywiera na odbiorcę światło i kolor/ . Zachęcam też do obejrzenia w komputerze w 

wyszukiwarce w zakładce grafika po wpisaniu hasła 

 „ malarstwo impresjonistyczne”  albo „ impresjonizm” wiele reprodukcji obrazów tego 

kierunku.  /przykłady/  

Następnie proszę dowolny temat / widok z Twojego otoczenia , rośliny, kwiaty w wazonie/   

wykonać farbami techniką punktową  / puentylizm / farba nakładana plamkami / punktami / 

nie pociągamy pędzlem tylko plamki, można wykorzystać gąbki. Zastosujcie jasne barwy ,ale 

też można mocno użyć kontrastów W ten sposób zapełniamy całą powierzchnię kartki , 

zobaczycie że obraz będzie jakby drgał . Mam nadzieję że doświadczycie wiele radości i 

fascynacji kolorem w trakcie wykonywania zadania. Technikę puentylizmu również można 

zobaczyć w przykładach w internecie / można wpisać puentylizm lub dywizjonizm / 

Czas wykonania – 2 tygodnie . Prace podpisujemy w e-mailu imię i nazwisko, klasa, szkoła,i 

temat pracy . Dziękuję i życzę owocnej twórczości. Pozdrawiam Marta Sroka  

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technika 6  

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych. 

 

Witam ponownie na technice. Zapraszam do wykonania zadania ,częściowo już znanego 

tematu . Proszę z podręcznika do techniki zapoznać się z tematem str. 48 -52. Następnie  

proszę wykonać zadanie  6 str. 5 na papierze milimetrowym  - gdyby ktoś nie miał można 

wydrukować/     i tradycyjnie  przesłanie  zdjęcia ćwiczenia na e-mail . Proszę dostosować 

zasady wymiarowania / odpowiednia grubość linii wymiarowych, linii pomocniczych, liczba 

wymiarowa , w podręczniku jest przykład / ćwiczenie wykonujemy oczywiście ołówkiem.  

dorotka_konie@op.pl   
Czas wykonania – 2 tygodnie, proszę obowiązkowo prace na e-mail – imię i nazwisko ,klasa, 

szkoła, temat pracy 

Przypominam, o zaległościach w ocenianiu poprzednich zadań ,ponieważ są takie osoby. 

Technika kończy się w 6 klasie , a ocena będzie oczywiście  na świadectwie kończącym 

szkołę podstawową, zatem proszę o rzetelne podejście do ćwiczenia  

Bardzo proszę o spokojne podejście do pracy, macie moi drodzy uczniowie  dużo czasu 

Życzę powodzenia  Marta Sroka 

  
 


