
  Plastyka kl. 6              25.06.20r. 

Temat: Malarstwo plenerowe. 

Przeczytaj: 

Szczególnie podczas lata natura urzeka nas swoim pięknem. Zachwyca zielenią liści i traw, 

uwodzi kolorami kwiatów, błękitem nieba, złotem zbóż. Przyroda od zawsze inspirowała 

artystów, którzy dzięki niej tworzyli niepowtarzalne dzieła. Mistrzami w dziedzinie malarstwa 

plenerowego byli impresjoniści, którzy starali się uchwycić w swoich dziełach  przelotne 

chwile – ulotne wrażenie. A może i Wy pójdziecie w ślady mistrzów pędzla i wybierzecie się 

w plener, by poszukać natchnienia, a w efekcie stworzyć jakiś niezwykły rysunek lub obraz? 

 Z pewnością we wrześniu będziecie mogli się pochwalić waszym dziełem – ponieważ na 

pewno wrócimy do wspomnień z wakacji !  

 

 

  

  

 

 

 

 

Gdzie się wybrać? Poszukajcie ładnych miejsc w Waszej okolicy – może nieopodal znajduje 

się park miejski, w którym napotkacie jakiś malowniczy zakątek? Warto też oczywiście wybrać 

się do lasu, lub wybrać ciekawy obiekt architektoniczny… 

 Co zabrać? Wycieczka w plener wiąże się z zabraniem plecaka, w którym zgromadzicie 

wszystkie niezbędne rzeczy. Oto, co jest potrzebne podczas malowania  lub rysowania 

w plenerze;: 

– kartki lub brystol,  należy wziąć kilka sztuk w zapasie. Najlepiej przechowywać je w teczce 

lub tubie. 

– podkładka ze sklejki lub innego twardego materiału, np. twardego kartonu. Ważne, by była 

dopasowana rozmiarem do kartki, na której powstawać będzie praca. 

– klipsy do przypinania papieru do podkładki – znacznie ułatwiają pracę, bo kartka nie 

przesuwa się i nie podwiewa jej wiatr. 

– farby – najlepsze są w tubkach:  nietrudno je zaaplikować na paletę, są wygodne do 

przechowywania i łatwe do utrzymania w czystości. Wygodne będą też akwarele na paletce. A 

może zabierzcie ze sobą ekologiczne farby domowej produkcji, wyciskane z butelek? 

– paleta – do nabierania na pędzel i mieszania farb. Możecie ją  kupić w sklepie z artykułami 

plastycznymi  za kilka, kilkanaście złotych – wybór jest szeroki od najprostszych, 

plastikowych  do drewnianych, składanych. Możecie ją też wyciąć  z twardego 

impregnowanego kartonu. 

http://www.rozwinskrzydla.info/wesole-podworka-sztuki-2013/wesole-podworka-sztuki-farby-domowej-produkcji


– pędzelki w o różnych rozmiarach 

– butelka z wodą i kubek lub słoik 

– szkicownik lub kartki, 2 ołówki , gumka i temperówka – przydadzą się do wstępnego 

szkicowania lub nakreślania konturów rysunku. 

– ściereczki lub chusteczki nawilżane do wycierania rąk i przyborów 

– fartuch do ochrony ubrania 

– teczka na gotowe malunki 

Spróbujcie  Miłego malowania! 

 

W czasie niepogody zachęcam do obejrzenia filmów - ciekawych stron z YT - a może 

podjęcia własnych, artystycznych prób ;)  

28 POMYSŁÓW NA CIEKAWE RYSUNKI 

https://www.youtube.com/watch?v=B_DT5fVgpHE&feature=youtu.be 

RYSUNKI – EFEKT 3D 

https://youtu.be/3Px8ySvfQWI 

32 INSPIRUJACYCH POMYSŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

https://youtu.be/YRY2IezVaYY 

Poza tym polecam ciekawe strony: 

Sztuka polska http://artyzm.com/galeria.php 

Muzeum Narodowe w Warszawie http://www.mnw.art.pl/multimedia/audiodeskrypcje/dziela-

ze-zbiorow-muzeum/malarstwo/ 

Magazyn sztuki http://www.magazynsztuki.pl/ 

Życzę Wam udanych wakacji , najlepiej w plenerze… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_DT5fVgpHE&feature=youtu.be
https://youtu.be/3Px8ySvfQWI
https://youtu.be/YRY2IezVaYY
https://sp4plastyka.jimdofree.com/
https://sp4plastyka.jimdofree.com/
https://sp4plastyka.jimdofree.com/
http://www.magazynsztuki.pl/

