
07.05.20 r.

Lekcja

Temat: Szkoła pisania. Opis dzieła sztuki.

Kochani, 

na tej lekcji coś dla prawdziwych znawców, dla tych, którzy potrafią uważnie patrzeć na obrazy.

1. Zapiszcie pytania, które pomogą Wam w opisywaniu dzieła sztuki.

Pytania pomocnicze:

 Jak nazywa się malarz? Jaki jest tytuł obrazu?

 Kto lub co jest na obrazie?

 Co jest  najważniejszym elementem obrazu? Może  jest  to  jedna postać,  fragment

krajobrazu, przedmiot?

 Jaką sytuację przedstawiono na obrazie, czyli co się dzieje?

 Jaka jest kolorystyka obrazu?

 Jaki jest nastrój dzieła sztuki?

 Czy obraz może się podobać? Co stanowi o jego wartości?

2. Plany-  bardzo  ważna  rzecz.  Opisując  dzieło  sztuki,  posługujcie  się  określeniami:  „na

pierwszym planie”, „na drugim planie”, „w głębi”. Zapiszcie, co one oznaczają.

Pierwszy plan to osoby i rzeczy przedstawione najbliżej oglądającego.

Drugi plan to osoby i rzeczy przedstawione nieco dalej.

W głębi obrazu znajdują się osoby i rzeczy umieszczone najdalej od oglądającego.

Można też posługiwać się określeniami: „w centrum”, „na skraju”, „ z boku”, „po prawej”, „po lewej”,

„u góry”, „na dole”, „opodal”, „w pobliżu”, „niedaleko”, „nieco bliżej”, „tuż za”, ”nieco dalej”, „na

wprost”, „po przeciwnej stronie”, itp.

Druga lekcja.

07.05.20 r.

Lekcja

Temat: Opisujemy wybrany obraz Władysława Podkowińskiego.

1. Zapiszcie w zeszytach.

Władysław  Podkowiński to  urodzony  w  1866  w  Warszawie  jeden  z  pierwszych  polskich

przedstawicieli symbolizmu i ekspresjonizmu końca XIX wieku. Zmarł w 1895 r. w wieku 29 lat.



2. Wybierzcie  jeden z trzech zaproponowanych przeze mnie obrazów i opiszcie go zgodnie z

zasadami, które przypomnieliśmy sobie na poprzedniej lekcji. Kliknijcie w linki, a zobaczycie

więcej szczegółów😊

Gotowe zadania wyślijcie na mój adres mailowy: botko.e@ssp.palecznica.pl

Władysław Podkowiński, „Dzieci w ogrodzie” (1892)

Link do obrazu: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/W%C5%82adys

%C5%82aw_Podkowi%C5%84ski_-_Children_in_the_garden_-_Google_Art_Project.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/W%C5%82adys%C5%82aw_Podkowi%C5%84ski_-_Children_in_the_garden_-_Google_Art_Project.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/W%C5%82adys%C5%82aw_Podkowi%C5%84ski_-_Children_in_the_garden_-_Google_Art_Project.jpg


Władysław Podkowiński, „W ogrodzie” (1892)

Link do obrazu: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/W%C5%82adys

%C5%82aw_Podkowi%C5%84ski_-_W_ogrodzie_1892.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/W%C5%82adys%C5%82aw_Podkowi%C5%84ski_-_W_ogrodzie_1892.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/W%C5%82adys%C5%82aw_Podkowi%C5%84ski_-_W_ogrodzie_1892.jpg


Władysław Podkowiński, „Mokra Wieś” (1892)

Link do obrazu: https://niezlasztuka.net/wp-content/uploads/2020/02/wladyslaw-podkowinski-

mokra-wies.jpg

https://niezlasztuka.net/wp-content/uploads/2020/02/wladyslaw-podkowinski-mokra-wies.jpg
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