
PLASTYKA KLASA IV 
(do zrealizowania w warunkach domowych w ramach 1 godziny tygodniowo)

LEKCJA 1 03.04.2020r.
Temat : Tajniki grafiki- odbijanie, powielanie

ODBIJANIE POWIELANIE – to słowa  oznaczające czynności, które ściśle łączą
się z grafiką – kolejną dziedziną sztuki, którą poznasz. 
ZNASZ JUŻ zabawy z odbijaniem pieczątek, która polegała na kładzeniu pieczątki
na  poduszkę  z  tuszem  i  odbijaniu  jej  na  papierze  odbijaniu  na  papierze  liści
pokrytych farbą, czy pieczątek z ziemniaków,warzyw.
Każda  z  tych zabaw pozwala  powielić  ten  sam wzór,  czyli  odbijać  wielokrotnie.
ZASADA TWORZENIA DZIEŁA GRAFICZNEGO  JEST PODOBNA.  Ten  sam
rysunek wycięty dłutem lub  wytrawiony specjalną substancją w drewnie czy metalu,
kamieniu lub w tworzywie sztucznym-pokrywany jest farbą drukarską, a następnie
wykonuje się z niego odbitki na papierze. Każda z tych odbitek jest  oryginalnym
dziełem sztuki. NAZYWA SIĘ JĄ RYCINĄ GRAFICZNĄ.
Zadanie -Wykonaj samodzielnie lub z pomocą dekoracje na papierze , gazecie wzory
dekoracyjne  według  własnego  pomysłu.  Graficzna  technika  odbijania  pomoże  ci
powielać ten sam motyw dekoracyjny i odbijać oryginalne wzory. Może to być np.
wzór na świąteczny obrus wielkanocny.



Zadanie możesz wykonać na kilka sposobów

• przygotuj pieczątki np. z rolek po papierze toaletowym, nakrętek po butelkach,
warzyw i owoców, foli bąbelkowej itp. Mile widziane własne inspiracje 

• wybrane  i przygotowane wzory pokryj farbą i odbij na papierze
krok 1

krok 2 - powycinaj wzory, pokryj je farbą



krok 3- odbijaj, powielaj dowolnie lub według własnego schematu

Tak może wyglądać projekt obrusa, Mile widziane Twoje pomysły. Może pojawi 
się zajączek, jajeczko, bądź kurczaczek. Zrób zdjęcie i zachowaj pracę.



LEKCJA 2 

10.04.2020 r.

Temat: Grafika artystyczna.

Grafika jako dziedzina sztuki dzieli się na dwa działy : grafikę artystyczną 
i grafikę użytkową. Dziś  omówimy grafikę artystyczną. W grafice artystycznej
twórca jest autorem całego procesu wykonania odbitki. Podstawą jej wydruku jest
tzw. matryca, czyli płyta drewniana, metalowa, kamienna lub wykonana z tworzywa
sztucznego-na  której  znajduje  się   specjalnie  przygotowany przez  artystę  rysunek
pokryty farbą drukarską. W procesie drukowania i  powielania otrzymuje on wiele
egzemplarzy oryginalnego dzieła sztuki ( lub kopii o cechach oryginału). ZADANIE.
POZNASZ  PROSTY  SPOSÓB  NA  PRZYGOTOWANIE  MATRYCY.  Będziesz
autorem  całego  procesu  wykonania  odbitki.  Potrzebujemy  styropianowej  tacki,
niepiszący długopis, lub wykałaczkę, farby w dostępnym w domu kolorze, pędzel,
blok lub dostępny papier. 

Krok 1 
Wykonaj  szkic  na  kartce,  na  którym  przedstawisz  np.  motyw  roślinny  lub  inny,
związany ze świętami wielkanocnymi. Na miękkim styropianie narysuj wykałaczką,
lub  długopisem  zaprojektowany  motyw.  Rysunek  będzie  polegał  na  wykonaniu
wgłębień, które na odbitce będą białymi liniami lub płaszczyznami.. Na skończony
rysunek  pędzlem  nanieś  farbę  w  taki  sposób,  aby  pomalować  tylko  wypukłe
płaszczyzny. Następnie do mokrej farby bardzo mocno dociśnij kartkę z bloku. Na
odwrocie zobaczysz gotową odbitkę.



KROK 2  Nakładaj dowolny kolor farby  na odciśnięty wzór.

KROK 3 Odbijaj  wzór  matrycy na kartce, możesz powielać tyle ile chcesz  ale 
w miarę odbijania odbitki będą nie wyraźne, musisz nałożyć nową farbę.



KROK 4 Odbijaj i powielaj  z użyciem różnych kolorów farb i różnych wzorów  
przygotowanych przez Ciebie matryc.

ZADANIE. WYKONAJ KARTKĘ  WIELKANOCNĄ Z WYKORZYSTANIEM
GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ. ZRÓB ZDJĘCIE, ZACHOWAJ PRACĘ.


