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niech twój znak upamiętni tę  chwilę!

właśnie zostałeś  przyjacielem sztuki!

Teraz,  gdy już się  sobie  przedstawiliśmy,  
Będzie  mi miło,  gdy Zajrzysz do środka!
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– przepraszam, ale  jako 
Twoja osobista książka, chciałabym wiedzieć, 

jak masz na imię.  

Ewa Widacka-Matoszko 
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Na bogato ilustrowanych 

rozkładówkach znajdują się 

alfabetycznie ułożone pojęcia

KSIĄŻKA
EDUKACYJNO 
-KULTURALNA 
pOdRęczniK, Quiz, KARTy pRAcy

Niepowtarzalna, wymykająca się definicji  
słownika pojęć terminów plastycznych dla dzieci. 
Bogato ilustrowana książka polecana  
dla nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury  
oraz rodziców i dzieci.

Książka zawiera: 
 alfabetyczny spis wybranych pojęć i terminów plastycznych 

 (SySTEMATyzOWAniE WiEdzy) 
 symboliczne ilustracje i czytelne odpowiedzi 
 szczegółowy opis wybranych pojęć (WzMOŻOnE KOdOWAniE) 
 zadania i prace manualne (SAMOdziELnE dOcHOdzEniE dO WiEdzy) 
 ciekawostki, rebusy i zagadki (pRzySWAJAniE, KOdOWAniE) 
 strefę wyobraźni 
 makietę parku zamkowego (MAnipuLOWAniE pRzEdMiOTAMi) 
 doświadczenia (pOdnOSzEniE KOMpETEncJi uczniA) 
 krzyżówkę – sprawdź swoją wiedzę 
 24 karty edukacyjne na wkładce kartonowej wewnątrz książki 
 quiz edukacyjny – mam pojęcie o sztuce 

Wewnątrz znajduje się kartonowa  

wkładka – quiz edukacyjny –

karty do samodzielnego wycinania 

(na s. 37 możesz wykonać do nich pudełko)karty pracy

Tęcza w domu?

Bardzo proszę!

Bądź jak  
Newton!



KSIĄŻKA
Nieoceniona pomoc w kształtowaniu  
osobowości kreatywnych i twórczych.

Nauka przez zabawę wspomaga  
procesy poznawcze, skupia uwagę  
i ćwiczy pamięć. 

 wspomaga procesy poznawcze 
 rozwija wyobraźnię artystyczną 
 wprowadza pojęcia z zakresu kultury i sztuki oraz 

 przygotowuje do odbioru sztuki i jej rozumienia 
 sprzyja aktywnemu uczestnictwu w kulturze 

 (dziAŁAniA indyWiduALnE i zESpOŁOWE) 
 rozbudza i pielęgnuje kontakt z kulturą 
 pomaga kształtować pozytywny stosunek do nauki 
 sprzyja prawidłowemu rozwojowi  

 percepcji wzrokowej dziecka
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Narzędzia rzeźbiarza:  

pilnik, młotek, rylec i dłuto

Kamień, glina,  
drewno to materiały  rzeźbiarskie, którym  artysta nadaje  

własne formy

czy wiesz,  że . . . 
w pracowni Leona Wyczółkowskiego 

stał tramwaj gościeradzki?  
Nie  był  to prawdziwy pojazd szynowy, 

lecz  urządzenie skonstruowane  
przez  artystę.  dzięki niemu kręcąc 

korbką oddalał lub przybliżał sztalugę 
zamocowaną do specjalnych szyn.  

Pozwalało mu to na zmianę perspektywy 
– oglądania pracy z  bliska i  z  daleka  

–  nie ruszając się  z  miejsca. 

A
aTeLier

Atelier to pracownia artysty. Może nim być duże, jasne po-
mieszczenie lub niewielki ciemny pokój, gdzie pracuje 
artysta i przechowje niezbędne do pracy sprzęty, materia-
ły i narzędzia. Dla malarzy, grafików, rysowników i rzeźbia-
rzy ważne jest, by do wnętrza atelier wpadało jak najwięcej  
dziennego światła. Z kolei fotograficy pracują w zaciem-
nionych pomieszeniach. Nie potrzebują zbyt wiele światła 
przy obróbce zdjęć. Takie pomieszczenie nazywamy ciem-
nią. Zdjęcia jakie tam wywołują – a robią to w w zupełnych 
ciemnościach – wykonane są aparatami analogowymi.

w pracowni artystycznej  
nawet zwykły bałagan  
zamienia się  w. . .  
inspirujący nieład  
artystyczny!

Kubik

Kawalet to specjalny stołek o regulowanej wysokości
Stojak

oto,  co cię  tutaj czeka!

W pRACOWNi
Artysta długo ustawiał obiekty  

do malowania, lecz wciąż uważa,  
że czegoś tu brakuje.  

Dorysuj kilka eksponatów. 
Czy wiesz, jak nazywa się taka scena? 

To martwa natura.
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muzeum

m

Muzeum to instytucja kulturalna, która kształtuje w nas wraż-
liwość na piękno i sztukę. Współczesne pojęcie „muzeum” 
można wywodzić ze starożytnego mouseionu – świątyni bóstw  
opiekujących się sztuką. Był to ośrodek nauki, a także biblioteka. 
Obecnie muzeum jest miejscem, gdzie gromadzi się dzieła sztuki  
i inne obiekty, które mają watrość artystyczną i historycz-
ną. Przechowuje się je w pilnie strzeżonych magazynach, za-
pewniając im odpowiednie warunki do konserwacji i katalo-
gowania, czyli porządkowania. Te przedmioty nazywane są 
eksponatami. Tutaj organizowane są stałe i czasowe wysta-
wy (często rozpoczynające się wernisażami). Muzeum to nie 
tylko dzieła sztuki. W tym miejscu możemy spotkać artystów, 
uczestniczyć w widowiskach multimedialnych oraz wiele na-
uczyć się podczas lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów  
i spotkań artystyczno-kulturalnych. 

eksplodująca sztuką 
przestrzeń kreatywnego 
poznawania kultury

Z głośnika
lub słuchawek 
wydobywa się 

dźwięk

Jeśli masz ochotę, 
możesz położyć się 
na podłogę

Czasami  
na wystawach

wyświetlane  
są hologramy

Specjalnie  
oznaczone  
eksponaty  
można  
dotykać

Multimedialne 
ekrany i stanowiska interaktywne  
pozwalają świetnie bawić się sztuką

Czy wiesz,  że . . . 
Współczesne muzeum,

podobnie jak w starożytności,
to miejsce  gdzie  sztuka 

spotyka się  z  kulturą.  można tutaj 
uczestniczyć w warsztatach artystycznych, 

lekcjach, a nawet doświadczeniach, 
oraz poznawać sztukę przez  zabawę!

LITERY
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KARTA PRACY

WiZYTA W MUZEUM   Ważne pojęcia 

ZABYTEK
EKSPONAT
WYSTAWA
WERNISAŻ

Jeśli  chciałbyś  się  dowiedzieć,  jak bawić się  ze  sztuką, poznać ciekawe  

techniki plastyczne lub uczestniczyć w zajęciach muzealnych,  napisz  

do muzeum! edukatorzy muzealni z  pewnością odpowiedzą na twój list! 

Wyślij list  do Muzeum!

ZADANiE 1. 

Wiele wystaw rozpoczyna się wernisażem, czyli uroczystym otwarciem dla zwiedzających. 

Na oddzielnej kartce zaprojektuj elegancki strój, w którym mógłbyś pójść na takie przyjęcie. 

ZADANiE 4. 

Na rysunku poniżej przedstawione są zabytkowe spichrze, czyli budynki, które posiadają wartość artystyczną  

i historyczną. Dawniej były tu magazyny, gdzie przechowywano m.in. zboża. Aby dowiedzieć się, co dzisiaj mieści się 

w tych murach, rozwiąż krzyżówkę.
Krzyżówka
1. Technika, w której  

 do pracy używa się  

 pędzli i farb.
2. Ilustrator ozdabia nią  

 książkę.
3. Chowasz w niej rysunki.

4. Szkicujesz nim.

5. Stojak na obraz.

6. Oprawia się w nią  

 obraz. 

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

6. 

1. ............................................
.............

2. ............................................
............. 

3. ............................................
............. 

 
4. ............................................

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

ZADANiE 2.

Wystawy to miejsca albo pokazy, 

gdzie można obejrzeć eksponaty,  

na przykład dzieła sztuki. 

Napisz, co jeszcze można obejrzeć  

na wystawach lub jak mogłaby nazy-

wać się Twoja wystawa?

Jestem  

instytucją kultury.  

Lubię sztukę i zabytki.  

Cieszę się, gdy  

odwiedzają mnie  

dzieci. 

Urodziłam się  

bardzo dawno temu  

w Grecji. 

Jestem zabytkiem,  

czyli wartościową  

pamiątką  
z przeszłości. 

Dzisiaj idę na wystawę! 

Będę tam eksponatem.  

Lubię być wystawiany na pokaz,  

bo jestem wyjątkowy!

ZADANiE 3.

Dopasuj rysunki  

do odpowiednich  

opisów w chmurkach.



KARTY pRACY 
Format:  A4

Ilość:   8 kart 

Kolor:   czarny

Zagadnienia:

LITERY
w Sztuce
LITERY

KARTA PRACYLITERY
w Sztuce
LITERY

KARTA PRACY

SZTUKA   
DZIEŁO SZTUKI. ORYGINAŁ I KOPIA  

Pewien malarz był  tak doskonałym fałszerzem obrazów, że  nawet wybitni znawcy uznawali je za oryginały. Nazywał się Henricus Anthonius van Meegeren a tworzył falsyfikaty dzieł  holenderskiego malarza Jana Vermeera.

Ważne pojęcia 
DZIEŁO SZTUKI 

ORYGINAŁ
KOPIA

REPRODUKCJA
FALSYFIKAT

Oryginał 

Kopia 

Falsyfikat to

Reprodukcja

Dzieło sztuki

to wierne odtworzenie oryginalnego dzieła.

to rodzaj kopii, zwielokrotnienie pracy metodą druku lub fotografii.

sfałszowane dzieło – stworzone, by sprzedać je jako oryginał.

to wyjątkowa i niepowtarzalna praca o wartości artystycznej.

jest tylko jeden. 

Nie do wiary!

Ważne pojęcia 
RYSUNEK

MALARSTWO
GRAFIKA 
RZEŹBA

ZADANIE 1. 
Szkocka detektyw, Alexandra, jest na tropie fałszerzy dzieł sztuki. To przestępcy, którzy  nieprawdziwe prace sprzedają jako oryginały. Na jej biurko trafił obraz do złudzenia przypomi-nający zaginione dzieło sztuki. Pomóż sprawdzić Alex, czym różni się on od oryginału. Znajdź  10 szczegółów, którymi różnią się rysunki. 

ZADANIE 3. 
Wiatr porozrzucał kartki z wyjaśnieniem pojęć.  Pomóż detektyw Alex w dotarciu do ważnych  informacji. Przeczytaj głośno każde ułożone zdanie. 

ZADANIE 2. 
W Wiedniu istnieje muzeum fałszowanych arcydzieł, gdzie zobaczyć możemy prace fałszerzy dzieł sztuki. Jednak, by dowiedzieć się, czy to łatwe zadanie, weź białą kartkę i spróbuj samodzielnie skopiować szkic jabłka znajdujący się poniżej. 

ZADANIE 2. 

Jedną z dziedzin sztuki są sztuki plastyczne. Zalicza się do nich na przykład rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografikę, architekturę, ceramikę czy witraż. Wpisz w puste miejsca odpowiednie słowa:rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, fotografika, architektura, ceramika, witraż

 

Pewien artysta, Kazimierz Malewicz, namalował kiedyś biały kwadrat  na białym tle.  Jego abstrakcyjne, czyli nie przedstawiające natury prace  to przykład, że niebywałe pomysły mogą drzemać wszędzie i w każdym z nas! 

Czy wiesz,  że . . .

zrobię 

POCIĄG Z  PIÓR!

Sztuka, która pozwala na powielanie rysunków to  ......................................     .              to dziedzina sztuki, w której posługujemy się plamą  i linią barwną na płótnie.
Układ linii na płaszczyźnie, na przykład na papierze, to  ..................................Trójwymiarowa, czyli przestrzenna dziedzina sztuk plastycznych nazywa się .........................    .
Sztuka robienia artystycznych zdjęć to ..................................... .Wspaniałe budowle i wnętrza, które kształtują przestrzeń to ......................... .Naczynia powstałe z wypalonej gliny to ............................  .Dekoracyjne, kolorowe szkiełka oprawiane w ołowiane ramki to     ................  .

 

ZADANIE 1. 
Dorysuj nitki do fryzury oryginalnej i szalonej artystki, Pani Sztuki. Przy każdej zapisz pomysł na dzieło. Uważaj! Sztuka w każdej chwili  może wymyślić coś naprawdę szalonego! Opowiedz własnymi słowami, co to jest sztuka. narysuję różowego pająka!

 Artysta 

 Barwy 

 dzieło sztuki. Oryginał i kopia

 inspiracje

 Sztuka

 Środki wyrazu plastycznego

 Techniki plastyczne

 Wizyta w muzeum

Ciekawostka tematyczna

Maksymalnie 3 zadania na stronie

Wyjątkowe ilustracje

Pojęcia, które tutaj odnajdziesz 



KARTY pRACY 
Opracowane pod kątem  
wspomagania i realizowania zajęć  
z wybranych obszarów edukacji  
na etapie wczesnoszkolnym,  
oraz jako uzupełnienie scenariuszy  
wprowadzanych w oparciu o książkę  
„Litery w Sztuce”. 

 wysokie walory merytoryczne

 czytelna i niebanalna szata graficzna

 przejrzysty i logiczny układ poleceń

 zróżnicowany stopień trudności

 możliwości wykorzystania w pracy  
 indywidualnej i grupowej uczniów

 aktywizacja ucznia podczas zajęć

 atrakcyjne ćwiczenia sprawdzające i utrwalające

Karty pracy doskonale sprawdzają się podczas prowadzenia  
kulturalno-artystycznych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Podczas pracy z kartami uczeń ma możliwość rozwoju manu-
alnego (rysowanie, malowanie, barwne uzupełnianie kart), 
ćwiczenia sprawności motorycznej oraz zapamiętywania  
(wyjaśnianie pojęć). 
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ŚRODKI WYRAZU PLASTYCZNEGO  

BARWY 

Ważne pojęcia 

KRESKA, PLAMA

KOMPOZYCJA

PERSPEKTYWA

FAKTURA

Ważne pojęcia 

BARWY PODSTAWOWE

BARWY POCHODNE

BARWY CIEPŁE

BARWY ZIMNE

ZADANIE 3. 

Pokoloruj paletę i wypełnij ją 

ulubionymi kolorami. 

Odpowiedz, jakich kolorów  

użyłeś. Pamiętaj, że barwy  

zimne to odcienie błękitu,  

a ciepłe to odcienie żółci  

i czerwieni. 

ZADANIE 1. 

Wypełnij koła kolorami: żółtym, czerwonym i niebieskim. Czy wiesz, jak nazywają się te kolory?

ZADANIE 2. 

Z trzech barw podstawowych – czerwonej, niebieskiej i żółtej – możemy stworzyć kolejną grupę kolorów. Będą to barwy 

pochodne. Zmieszaj w kółkach: niebieski z żółtym, żółty z czerwonym i czerwony z niebieskim. Nazwij kolory. 

czerwony
niebieski

żółty

siena to miasto we włoszech,  ale  również nazwa koloru żółto-brązowego. 

fuksja to nie tylko kwiat.  to także nazwa koloru niebiesko-czerwonego. 

Z  kolei kolor purpurowy otrzymywany był  z  mięczaków śródziemnomorskich.
Czy wiesz  że . . .

niebiesko-żółty

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

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

żółto-czerwony

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

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

czerwono-niebieski

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

...........

ZADANIE 1. 

Młoda artystka, Kornelia, nie potrafi zobrazować koleżance, w jaki sposób można tworzyć  

prace plastyczne. Pomóż jej wyjaśnić, czym jest kreska, plama, walor, światłocień, barwa, kompozycja,  

kształt i perspektywa. Dopasuj odpowiedzi do rysunków.

ZADANIE 2. 

Kornelia urządza swój pokój. Potrzebne jej są materiały o różnych wykończeniach powierzchni, czyli fakturach.  

Pomóż odnaleźć próbki materiałów, by mogła użyć ich we wnętrzu. W miejsce kwadratów naklej odpowiednie 

tworzywa np. papier i tkaninę, wełnę.

gładka faktura
szorstka faktura

lśniąca faktura
matowa faktura

PYTANIE

TAK / NIE

Czy faktura zależy od materiału,  

inaczej tworzywa? 

Czy faktura zależy od sposobu malowania artysty?

Czy fakturę można badać dotykiem i wzrokiem? 

Czy faktura związana jest z tematem dzieła?

Czy faktura zależy od techniki?

 wyrazista faktura 
twoja faktura

plama barwna

światłocień

odcień, jasność kolorugra światła i cienia podkreślająca głębięukazanie przestrzeni na płaszczyźnie

koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt

dobrany układ elementów, linii, kolorów, kształtów

obrys, linia, która wyznacza kształt przedmiotu

wrażenie wzrokowe; popularnie mówimy – kolor

ślad narzędzia, którym posługuje się twórcagranica między plamami barwnymi

kreska

linia Rozprowadź

grzebieniem

grubą warstwę 

czerwonej farby 

na żółtym 

brystolu.

Jaki efekt 

uzyskałeś?

kształt

kontur

walor

perspektywa

CZERWONY,  NIEBIESKI,  ŻÓŁTY

barwa

kompozycja
Barwy z obu zadań tworzą pary. To barwy dopełniające, czyli kontrastujące ze sobą. Połącz je ze sobą.

LITERYw Sztuce

LITERY
KARTA PRACY

LITERYw Sztuce

LITERY
KARTA PRACY

WIZYTA W MUZEUM   

TECHNIKI PLASTYCZNE  

Ważne pojęcia ZABYTEKEKSPONATWYSTAWAWERNISAŻ

Ważne pojęcia MATERIAŁ NARZĘDZIE KREATYWNOŚĆ

Jeśli  chciałbyś  się  dowiedzieć,  jak bawić się  ze  sztuką, poznać ciekawe  

techniki plastyczne lub uczestniczyć w zajęciach muzealnych,  napisz  

do muzeum! edukatorzy muzealni z  pewnością odpowiedzą na twój list! 

Wyślij list  do Muzeum!

 
 

ZADANIE 1. 
Wiele wystaw rozpoczyna się wernisażem, czyli uroczystym otwarciem dla zwiedzających. 

Na oddzielnej kartce zaprojektuj elegancki strój, w którym mógłbyś pójść na takie przyjęcie. 

ZADANIE 4. 
Na rysunku poniżej przedstawione są zabytkowe spichrze, czyli budynki, które posiadają wartość artystyczną  

i historyczną. Dawniej były tu magazyny, gdzie przechowywano m.in. zboża. Aby dowiedzieć się, co dzisiaj mieści się 

w tych murach, rozwiąż krzyżówkę.

Krzyżówka1. Technika, w której   do pracy używa się   pędzli i farb.2. Ilustrator ozdabia nią  
 książkę.3. Chowasz w niej rysunki.

4. Szkicujesz nim.5. Stojak na obraz.6. Oprawia się w nią   obraz. 

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

6. 

1. .........................................................2. ......................................................... 3. ......................................................... 
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ZADANIE 2.
Wystawy to miejsca albo pokazy, 

gdzie można obejrzeć eksponaty,  

na przykład dzieła sztuki. Napisz, co jeszcze można obejrzeć  

na wystawach lub jak mogłaby nazy-

wać się Twoja wystawa?

Jestem  instytucją kultury.  Lubię sztukę i zabytki.  Cieszę się, gdy  odwiedzają mnie  dzieci. 

Urodziłam się  bardzo dawno temu  w Grecji. Jestem zabytkiem,  czyli wartościową  pamiątką  z przeszłości. 

Dzisiaj idę na wystawę! Będę tam eksponatem.  
Lubię być wystawiany na pokaz,  

bo jestem wyjątkowy!

ZADANIE 3.
Dopasuj rysunki  do odpowiednich  opisów w chmurkach.

Pewien artysta,  Max Ernst,  tak zainspirował się  starą, 

drewnianą podłogą, że położył na niej kartkę, potarł ołówkiem 

i...  wydobył rysunek drewna. w taki sposób odkrył frotaż!

TO BYŁO ODRYCIE!

ZADANIE 1.
W każdej dziedzinie plastycznej, na przykład w rysunku, malarstwie, rzeźbie czy grafice,  

istnieje wiele technik. Rysunek można wykonać ołówkiem, węglem, patykiem, pisakiem  

lub piórkiem, a obraz namalować na przykład temperą, akwarelą, farbą olejną lub akrylem.  

Właśnie od nazw narzędzi pochodzą nazwy technik plastycznych. 

Wiele technik pozwala uzyskać zaskakujące efekty. Do takich zaliczyć można FROTAŻ.  

To technika, w której odciskając fakturę dowolnego przedmiotu przez papier,  

można tworzyć na nim ciekawe wzory. Wystarczy potrzeć kartkę ołówkiem i gotowe! - tektura falista- sznurek- kilka liści- kawałek koronki

- folia bąbelkowa- 3 kolorowe kartki - czarny suchy pastel lub węgiel 
- klej
- nożyczki- brystol

- kartka białego papieru

Potrzebne materiały:

Do dzieła! 
1. Wytnij litery widoczne na karcie lub wybrany materiał.  

 Może to być na przykład koronka lub liść. Umieść je  

 pod kartką papieru. 2. Potrzyj kartkę miękkim ołówkiem lub węglem.  

 Na powierzchni papieru pojawią się odciski faktur. 

3. Umieść sznurek pod kartką papieru. Przyklej go spiralnie. 

 Weź miękki pastel i odciśnij jego fakturę.

4. Pozostałe przedmioty również odciśnij. 

5. Powycinaj rysunki odciśniętych przedmiotów  

 i ułóż z nich ciekawą kompozycję.
Brawo! Jesteś bardzo kreatywny,  
czyli bardzo pomysłowy!

LITERY
w Sztuce
LITERY

KARTA PRACYLITERY
w Sztuce
LITERY

KARTA PRACY

SZTUKA   
DZIEŁO SZTUKI. ORYGINAŁ I KOPIA  

Pewien malarz był  tak doskonałym fałszerzem obrazów, że  nawet wybitni znawcy uznawali je za oryginały. Nazywał się Henricus Anthonius van Meegeren a tworzył falsyfikaty dzieł  holenderskiego malarza Jana Vermeera.

Ważne pojęcia 
DZIEŁO SZTUKI 

ORYGINAŁ
KOPIA

REPRODUKCJA
FALSYFIKAT

Oryginał 

Kopia 

Falsyfikat to

Reprodukcja

Dzieło sztuki

to wierne odtworzenie oryginalnego dzieła.

to rodzaj kopii, zwielokrotnienie pracy metodą druku lub fotografii.

sfałszowane dzieło – stworzone, by sprzedać je jako oryginał.

to wyjątkowa i niepowtarzalna praca o wartości artystycznej.

jest tylko jeden. 

Nie do wiary!

Ważne pojęcia 
RYSUNEK

MALARSTWO
GRAFIKA 
RZEŹBA

ZADANIE 1. 
Szkocka detektyw, Alexandra, jest na tropie fałszerzy dzieł sztuki. To przestępcy, którzy  nieprawdziwe prace sprzedają jako oryginały. Na jej biurko trafił obraz do złudzenia przypomi-nający zaginione dzieło sztuki. Pomóż sprawdzić Alex, czym różni się on od oryginału. Znajdź  10 szczegółów, którymi różnią się rysunki. 

ZADANIE 3. 
Wiatr porozrzucał kartki z wyjaśnieniem pojęć.  Pomóż detektyw Alex w dotarciu do ważnych  informacji. Przeczytaj głośno każde ułożone zdanie. 

ZADANIE 2. 
W Wiedniu istnieje muzeum fałszowanych arcydzieł, gdzie zobaczyć możemy prace fałszerzy dzieł sztuki. Jednak, by dowiedzieć się, czy to łatwe zadanie, weź białą kartkę i spróbuj samodzielnie skopiować szkic jabłka znajdujący się poniżej. 

ZADANIE 2. 

Jedną z dziedzin sztuki są sztuki plastyczne. Zalicza się do nich na przykład rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografikę, architekturę, ceramikę czy witraż. Wpisz w puste miejsca odpowiednie słowa:rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, fotografika, architektura, ceramika, witraż

 

Pewien artysta, Kazimierz Malewicz, namalował kiedyś biały kwadrat  na białym tle.  Jego abstrakcyjne, czyli nie przedstawiające natury prace  to przykład, że niebywałe pomysły mogą drzemać wszędzie i w każdym z nas! 

Czy wiesz,  że . . .

zrobię 

POCIĄG Z  PIÓR!

Sztuka, która pozwala na powielanie rysunków to  ......................................     .              to dziedzina sztuki, w której posługujemy się plamą  i linią barwną na płótnie.
Układ linii na płaszczyźnie, na przykład na papierze, to  ..................................Trójwymiarowa, czyli przestrzenna dziedzina sztuk plastycznych nazywa się .........................    .
Sztuka robienia artystycznych zdjęć to ..................................... .Wspaniałe budowle i wnętrza, które kształtują przestrzeń to ......................... .Naczynia powstałe z wypalonej gliny to ............................  .Dekoracyjne, kolorowe szkiełka oprawiane w ołowiane ramki to     ................  .

 

ZADANIE 1. 
Dorysuj nitki do fryzury oryginalnej i szalonej artystki, Pani Sztuki. Przy każdej zapisz pomysł na dzieło. Uważaj! Sztuka w każdej chwili  może wymyślić coś naprawdę szalonego! Opowiedz własnymi słowami, co to jest sztuka. narysuję różowego pająka!

TRELiŃSKi G. Kartomania i styl pracy nauczyciela „nauczanie początkowe” 2000 nr 2 s. 5-8



QUiZ  
EDUKACYJNY 
MAM pOJęciE O SzTucE  
Pytania opracowane z humorem 
ułatwiają zapamiętywanie  
prawidłowych odpowiedzi

 24 karty edukacyjne na wkładce kartonowej wewnątrz książki 

 symboliczne ilustracje i czytelne odpowiedzi

 doskonała rozrywka intelektualna

 świetna zabawa w parach i grupach

 wspaniała nauka i zabawa  
   na wycieczce, w domu, w szpitalu

Jak nazywa się narysowana  
lub namalowana linia, 
która jest zarysem  
przedmiotu?
 
a) kontur
b) kontrast
c) autoportret

Jak nazywa się przedmiot,
który posiada grafit,  
pozostawia miękki lub twardy  
ślad i służy do rysowania?

a) cienkopis
b) ołówek
c) pastel

Martwą naturą nazywamy:
 
a) portret pośmiertny
b) nudny pejzaż 
c) obraz, którego tematem często 
     są przedmioty używane na co dzień         
     np. kwiaty, owoce, chleb

Starożytni Grecy potrafili  
wytwarzać z wypalonej 
gliny wyroby,  
które nazywamy: 

a) ceramiką
b) ornamentem
c) masą solną

Aby móc nazywać przedmiot 
dziełem sztuki, konieczne jest,  
by spełniał warunek:

a) musi być stary lub kupiony na aukcji 
b) jest wartościowy i oryginalny 
c) ważne, żeby wisiał w muzeum

Pionowy słup znany  
od czasów starożytnych,
który posiada trzon,  
bazę i głowicę to:  

a) kolumna
b) wieża 
c) drewniany pal

Jak nazywamy  
artystyczne  
przedstawienie  
czyjejś podobizny?
 
a) portret
b) autoportret
c) zabytek

Zabytek to:
 
a) wyłącznie wartościowa  
     pamiątka z przeszłości 
b) kamienica do rozbiórki 
c) wszystko, co znajdą  
    badacze kultur,  
    czyli archeolodzy

mam pojęcie o sztuce. Quiz  edukacyjny  

Wytnij kartoniki.  Na każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest  prawidłowa. 

mam pojęcie o sztuce. Quiz  edukacyjny  

Czym może zajmować się
prawdziwy artysta?

a) wszystkimi dziedzinami sztuki  
b) tylko wybraną dziedziną sztuki 
c) wyłącznie malarstwem

Co to jest plama barwna?

a) barwny kształt na obrazie  
     o dowolnej wielkości,  
     w jednym kolorze i walorze 
b) zabrudzenie płótna  
c) złudzenie optyczne

Co to jest „passe-partou”?
 
      a) określenie kartonowej ramki 
           oddzielającej ramę od obrazu 
      b) brak natchnienia 
      c) rodzaj sztalugi

Co to jest abstrakcja?

a) przezwisko niezbyt zdolnej  
     artystki 
b) sztuka nieprzedstawieniowa,
     czyli brak naśladowania natury 
c) dzieło nieznanego artysty

Co to jest negatyw?
 
a) trudny charakter artysty 
b) trudna sytuacja materialna  
     artysty 
c) odwotność pozytywu, np. klisza  

Ornamentem geometrycznym,
czyli  ozdobnym motywem 
spotykanym na przykład 
w architekturze jest:

a) meander 
b) palisander 
c) rama z rzeźbioną formą liścia

Kto opiekuje się dziełami 
sztuki, odnawia je i chroni, 
byśmy wciąż mogli je  
podziwiać?

        a) kustosz
        b) ochroniarz
        c) konserwator zabytków

Czym jest fresk?

a) bardzo trwała  
     technika malarska 
b) starożytny skrobak do drewna 
c) rodzaj kamienia, z którego  
     wykonuje się rzeźby

Artystycznie udrapowaną,  
czyli pofałdowaną 
tkaninę nazywamy:

a) draperią
c) lamperią
d) sztukaterią

Symetria to niewidzialna  
linia, dzieląca na przykład 
przedmiot na dwie zawsze 
równe części. Czy to prawda?

a) tak  
b) nie

Kaligrafią nazywamy:

a) pióro gęsie 
b) kleksy w zeszycie 
c) sztukę starannego  
     i estetycznego pisania, 
     często zdobionego  
     artystycznie

Barwne szkiełka,  
czasem malowane farbami  
szkliwnymi, oprawiane  
w ołowiane ramki to:
 
a) witraż 
b) ceramika 
c) kolaż

Instytucja, w której zbiera się  
i ochrania dzieła sztuki oraz  
organizuje wystawy i spotkania 
kulturalno-artystyczne to: 

         a) muzeum
         b) galeria handlowa 
         c) targ

A
bc

Kiedy narodziła się 
sztuka?
 
a) w 275 r. n.e. 
b) razem z cywilizacją 
c) 2000 lat przed Chrystusem

Co to jest reprodukcja?

a) powielenie oryginału przez  
     druk lub zdjęcie
b) przemysł filmowy
c) park maszynowy w fabryce tkanin

Barwami dopełniającymi  
nazywamy: 

a) barwy leżące naprzeciwko  
     siebie na kole barw
b) wszystkie zimne kolory
c) kolory pastelowe  

Możesz zabrać je  ze  sobą w podróż!  wspaniałej zabawy!

Jak nazywa się narysowana  

lub namalowana linia, 

która jest zarysem  

przedmiotu?
 
a) kontur

b) kontrast

c) autoportret

Jak nazywa się przedmiot,

który posiada grafit,  

pozostawia miękki lub twardy  

ślad i służy do rysowania?

a) cienkopis

b) ołówek

c) pastel

Martwą naturą nazywamy:

 
a) portret pośmiertny

b) nudny pejzaż 

c) obraz, którego tematem często 

     są przedmioty używane na co dzień         

     np. kwiaty, owoce, chleb

Starożytni Grecy potrafili  

wytwarzać z wypalonej 

gliny wyroby,  

które nazywamy: 

a) ceramiką

b) ornamentem

c) masą solną Aby móc nazywać przedmiot 

dziełem sztuki, konieczne jest,  

by spełniał warunek:

a) musi być stary lub kupiony na aukcji 

b) jest wartościowy i oryginalny 

c) ważne, żeby wisiał w muzeum

Pionowy słup znany  

od czasów starożytnych,

który posiada trzon,  

bazę i głowicę to:  

a) kolumna

b) wieża 

c) drewniany pal Jak nazywamy  

artystyczne  

przedstawienie  

czyjejś podobizny?

 
a) portret

b) autoportret

c) zabytek

Zabytek to:
 
a) wyłącznie wartościowa  

     pamiątka z przeszłości 

b) kamienica do rozbiórki 

c) wszystko, co znajdą  

    badacze kultur,  

    czyli archeolodzy

mam pojęcie o sztuce. Quiz  edukacyjny  
Wytnij kartoniki.  Na każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest  prawidłowa. mam pojęcie o sztuce. Quiz  edukacyjny  

Czym może zajmować się

prawdziwy artysta?

a) wszystkimi dziedzinami sztuki  

b) tylko wybraną dziedziną sztuki 

c) wyłącznie malarstwem

Co to jest plama barwna?

a) barwny kształt na obrazie  

     o dowolnej wielkości,  

     w jednym kolorze i walorze 

b) zabrudzenie płótna  

c) złudzenie optyczne

Co to jest „passe-partou”?

 
      a) określenie kartonowej ramki 

           oddzielającej ramę od obrazu 

      b) brak natchnienia 

      c) rodzaj sztalugi

Co to jest abstrakcja?

a) przezwisko niezbyt zdolnej  

     artystki 

b) sztuka nieprzedstawieniowa,

     czyli brak naśladowania natury 

c) dzieło nieznanego artysty

Co to jest negatyw?

 
a) trudny charakter artysty 

b) trudna sytuacja materialna  

     artysty 

c) odwotność pozytywu, np. klisza  

Ornamentem geometrycznym,

czyli  ozdobnym motywem 

spotykanym na przykład 

w architekturze jest:

a) meander 

b) palisander 

c) rama z rzeźbioną formą liścia

Kto opiekuje się dziełami 

sztuki, odnawia je i chroni, 

byśmy wciąż mogli je  

podziwiać?

        a) kustosz

        b) ochroniarz

        c) konserwator zabytków

Czym jest fresk?

a) bardzo trwała  

     technika malarska 

b) starożytny skrobak do drewna 

c) rodzaj kamienia, z którego  

     wykonuje się rzeźbyArtystycznie udrapowaną,  

czyli pofałdowaną 

tkaninę nazywamy:

a) draperią

c) lamperią

d) sztukaterią

Symetria to niewidzialna  

linia, dzieląca na przykład 

przedmiot na dwie zawsze 

równe części. Czy to prawda?

a) tak  
b) nie

Kaligrafią nazywamy:

a) pióro gęsie 

b) kleksy w zeszycie 

c) sztukę starannego  

     i estetycznego pisania, 

     często zdobionego  

     artystycznie

Barwne szkiełka,  

czasem malowane farbami  

szkliwnymi, oprawiane  

w ołowiane ramki to:

 
a) witraż 

b) ceramika 

c) kolaż

Instytucja, w której zbiera się  

i ochrania dzieła sztuki oraz  

organizuje wystawy i spotkania 

kulturalno-artystyczne to: 

         a) muzeum

         b) galeria handlowa 

         c) targ

A
bc

Kiedy narodziła się 

sztuka?
 
a) w 275 r. n.e. 

b) razem z cywilizacją 

c) 2000 lat przed Chrystusem

Co to jest reprodukcja?

a) powielenie oryginału przez  

     druk lub zdjęcie

b) przemysł filmowy

c) park maszynowy w fabryce tkanin

Barwami dopełniającymi  

nazywamy: 

a) barwy leżące naprzeciwko  

     siebie na kole barw

b) wszystkie zimne kolory

c) kolory pastelowe  

Możesz zabrać je  ze  sobą w podróż!  wspaniałej zabawy!

Kaligrafia to sztuka pięk-

nego, starannego pisania i 

artystycznego przyozdabia-

nia liter. 

W czasach, kiedy książ-

ki pisano ręcznie, pismo opracowywane było 

przez mistrzów kaligrafii. Ciekawostką jest 

fakt, że jeszcze po drugiej wojnie światowej,  

w Polsce nauczano kaligrafii w szkołach (w na-

uczaniu początkowym). Uczono dzieci, jak pięknie 

odręcznie pisać stalówką maczaną w atramencie.

kaligrafia

Kaligrafią nazywamy:

a) pióro gęsie 

b) kleksy w zeszycie 

c) sztukę starannego  

     i estetycznego pisania, 

     często zdobionego  

     artystycznie

Abc
Wszystkie pojęcia
zostały opisane w książce

Kolorowy awers  

z pytaniami jednokrotnego  

wyboru. Na rewersie 

prawidłowa odpowiedź

Kartoniki  

do samodzielnego  

wycinania
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