
1 
 

                MIRELLA HELIŃSKA 

ZADANIA Z  PLASTYKI  

KLASA TEMAT co zrobić/ co obejrzeć/załączniki Co 

odesłać 

termin Gdzie 

(pod wskazany 

adres ) 

Zasady 

oceniania 

IV A i B Temat: Walka witamin z bakteriami- Barwy 

kontrastowe. 

 

Wybierz jedną z trzech par barw kontrastowych: 

-fioletowa - żółta, 

- czerwona – zielona,  

-pomarańczowa – niebieska  

Narysuj symboliczną walkę witamin z bakteriami. Twój 

rysunek powinien być dwukolorowy, bakteria i witaminy 

mogą być dowolnych kształtów i rozmiarów tak jak 

podpowiada wyobraźnia. Zaplanuj pracę na całą kartkę 

formatu bloku rysunkowego. 

 

 

Zdjęcie 

podpisanej 

pracy, 

imię 

nazwisko, 

klasa. 

25.04 2020 Praceplastycznesp39 

@gmail.com 

Estetyka 

pracy, 

terminowość, 

zgodność z 

tematem, 

wykorzystanie 

powierzchni. 
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V 

A,B,C,E,F 

Temat: Kwitnący sad – pierwszy i drugo plan. 

 

Wiosna to czas kiedy kwitną drzewa w sadach i parkach. 

Wykorzystując farby plakatowe namaluj kwitnące drzewa 

w sadzie. Pracę możesz wykonać na kartce błękitnej, jasno 

zielonej lub białej, Pamiętaj, drzewa nie mogą fruwać w 

powietrzu, pień nie powinien być grubszy od korony 

drzewa. Drzewa, które są bliżej czyli na pierwszym planie 

są większe, te dalej są mniejsze i mniej wyraźne stanowią 

drugi plan Twojej pracy. 

 

 

Zdjęcie 

podpisanej 

pracy: 

imię, 

nazwisko, 

klasa. 

25.04 2020 Praceplastycznesp39 

@gmail.com 

Estetyka 

pracy, 

terminowość, 

zgodność z 

tematem, 

wykorzystanie 

powierzchni. 
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VI 

 B,C,D, 

 

E,F,S 

Temat: Zielone na zielonym –wiosna 

 

Wykonaj prace plastyczną o tematyce wiosennej. 

Wykorzystaj dostępne materiały w kolorze zielonym, 

różniące się odcieniem i fakturą(bibuła, papier, tkanina, 

włóczka, farby, kredki, tektura i co tylko znajdziesz w 

domu zielonego). Podstawą pracy będzie zielona kartka z 

bloku lub przygotowana samodzielnie, potrzebne nożyczki 

i klej.. 

 

Zdjęcie  

podpisanej  

pracy: 

imię, 

nazwisko, 

klasa. 
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Estetyka 

pracy, 

terminowość, 

zgodność z 

tematem, 

wykorzystanie 

powierzchni. 
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VII 

A,B,C,S 

Temat: Martwa natura – Bukiet wiosennych kwiatów. 

 

Wykorzystując dostępne materiały: farby, kredki, pastele, 

kolorowy papier, bibuła wykonaj prace przedstawiającą 

wiosenny bukiet. Kwiaty mogą być w wazonie lub leżeć 

na stole. Zwróć uwagę, aby to bukiet był bohaterem 

Twojej pracy , nie otaczające go tło. 

 

 

Zdjęcie 

podpisanej 

pracy: 

imię, 

nazwisko, 

klasa. 
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Estetyka 

pracy, 

terminowość, 

zgodność z 

tematem, 

wykorzystanie 

powierzchni. 

 


