
Kl.7

W zeszycie zapiszcie tematy lekcji:

- 25.03.2020)

Temat: Happening i performance (01.04.2020)

( Do tego mieliście przygotować samodzielnie notatkę i zapisać ją)

Temat: Stroik lub ozdoba wielkanocna (08.04.2020 – 15.04.2020

Temat: Biało czarny portret – wycinanka ( 22.04 – 29.04)

Zapiszcie pod tematem:

Biało – czarny portret

Zadanie polega na stworzeniu własnego portretu korzystając tylko z dwóch 

kartek: czarnej 

i białej. Żeby uzyskać efekt odbicia, trzeba narysować na czarnej kartce połowę 

twarzy i ją wyciąć. Następnie wyciętą część dopasować do już wyciętej  kartki i 

nakleić na dużą białą kartkę.

W tym tygodniu zapiszcie 

Temat: Praca malarska patyczkami higienicznymi „Gałązka bzu”

Pod tematem zapiszcie potrzebne materiały:

Czarna kartka z bloku technicznego

Patyczki higieniczne

Farby plakatowe

Poniżej zamieściłam Wam filmik, w jaki sposób należy wykonać pracę – po jej 
zakończeniu robimy zdjęcie i wysyłamy na maila. Dla ułatwienia, przyjrzyjcie 
się rozkwitającym gałązkom bzu

Temat: Prace okolicznościowe - pisanka ze sznurków z bibuły.( 18.03.2020



Gałązki bzu patyczkami bawełnianymi https://www.youtube.com/watch?
v=qqC9AXZVRig

Na uzupełnienie tematów i pracę malarską macie 2 godz.

Wszystkim przypominam o zaległych pracach plastycznych! Niektórzy z Was 
do tej pory nie wykonali ani jednej pracy – zbliża się koniec roku!

Zachęcam do udziału w konkursach:

 Szkolnym konkursie plastycznym w ramach obchodów 100 rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II – naszego patrona. (Propozycja konkursu 
zamieszczona jest w zakładce naszej biblioteki szkolnej)

Celem konkursu jest wykonanie  plakatu nawiązującego do życia Jana 
Pawła II

 Technika: dowolna 

 Format: A4

Termin wykonania prac: 15.05.2020

 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 
zaprasza serdecznie dzieci, dorosłych oraz całe rodziny do udziału w 
konkursie "Laurka dla Jana Pawła II", który został zorganizowany dla
uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Z uwagi na wyjątkowe 
okoliczności i panującą sytuację prace przesyłane będą drogą 
elektroniczną.
Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne 
świętowanie 100.    rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie laurki dla Jana Pawła II w 
sposób tradycyjny (ręcznie) lub elektronicznie przy pomocy programów 
graficznych (rekomendowany Tux Paint). 
Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać do nas 
zdjęcie, a w przypadku programów graficznych wyeksportować obraz i 
przesłać do nas plik.

Praca może zostać wykonana indywidualnie lub może to być to praca 
rodzinna.



Zgłoszenie należy przesłać wskazanymi w regulaminie kanałami do 
13.05.2020 r.

Regulamin w załączniku.

Uczniowie, którzy wezmą udział w wybranym konkursie (lub obu) i wykonają 
plakat lub laurkę otrzymają dodatkową ocenę (oceny) celującą z plastyki. 
Pamiętamy jednak, że praca konkursowa musi być pomysłowa i bardzo 
staranna. Zdjęcia prac przesyłamy na podany adres mailowy, a oryginały prac 
zatrzymujemy. Po powrocie do szkoły chcielibyśmy zorganizować 
pokonkursową wystawę prac.


