
Plastyka – klasa 4-8 szkoła podstawowa 

Malarstwo abstrakcyjne – prezentacja z przekierowaniem do galerii reprodukcji 
obrazów: Wassily Kandinsky – kluczowe pojęcia: definicja, malarstwo abstrakcyjne, 
obrazy, galeria sztuki, Wassily Kandinsky, artysta, ekspresjonizm, postimpresjonizm 
https://view.genial.ly/5e8b28eddad48d0e1ba82780/presentation-malarstwo-
abstrakcyjne 
 

Rozkładane kartki na Dzień Mamy – film z instrukcją – kluczowe pojęcia: kartka 
okolicznościowa, Dzień Mamy 
https://www.youtube.com/watch?v=RzlAWK63NKM 
 
Papierowe girlandy wiosenne – film z instrukcją – kluczowe pojęcia: łańcuchy 
ozdobne, kwiaty wiosenne 
http://krokotak.com/2019/03/flower-garland/ 
 
Kompozycje w plastyce – kluczowe pojęcia: definicja, rodzaje kompozycji 
https://sp4plastyka.jimdofree.com/klasa-6/kompozycje-w-plastyce/ 
 
Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu – prezentacja - kluczowe pojęcia: sztuka, 
malowidła ścienne, starożytny Egipt, malarstwo, rzeźba, architektura 
https://sp4plastyka.jimdofree.com/klasa-4/p%C5%82askie-plamy-barwne-a-sztuka-
egiptu/ 
 
Jak rysować w perspektywie - poradnik rysowania Mateusz Poksiński – kluczowe 
pojęcia: definicja, linia horyzontu, perspektywa, technika rysowania trójwymiarowości 
https://www.youtube.com/watch?v=-AhEHZjL590 
 
Światłocień – poradnik rysowania Mateusz Poksiński – kluczowe pojęcia: definicja, 
światłocień, technika malarska 
https://www.youtube.com/watch?v=A_YMJg-0zpk 
 
Martwa natura ołówkiem, przedmioty szklane – film z instrukcją – kluczowe pojęcia: 
martwa natura, rysunek ołówkiem, przedmioty szklane, przezroczystość, 
pryzmatyczność 
https://www.youtube.com/watch?v=5kb1mGqKBgY 
 
Martwa natura ołówkiem, kompozycja – film z instrukcją – kluczowe pojęcia: martwa 
natura, rysunek ołówkiem, kompozycja, perspektywa 
https://www.youtube.com/watch?v=eTqU6Ba-77g 
 
Wirtualne zwiedzanie muzeum Vincenta van Gogha – kluczowe pojęcia: muzeum, 
sztuka, malarstwo, obrazy, Vincent van Gogh, artysta 
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 
 
Prace wybitnych malarzy – kluczowe pojęcia: malarze, artyści, obrazy, galeria sztuki 
https://artsandculture.google.com/category/artist 
 
Film "Świat oczyma Clude'a Moneta", reżyseria Mathias Frick – kluczowe pojęcia: 
malarz, artysta, biografia, Clude Monet, obrazy, twórczość 
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https://www.arte.tv/pl/videos/088445-000-A/swiat-oczyma-claude-a-
moneta/?fbclid=IwAR0InJRiewrnKuurRPwyY5ukSBB98XDeed8ZzA1siPK8TmG2HN
gv_FvYncM 
 
Jak zrobić mozaikową ramkę na zdjęcie? – film z instrukcją – kluczowe pojęcia: 
mozaika, praca plastyczna 
https://www.youtube.com/watch?v=7o4rZVGXmxM 
 
 
Dlaczego w każdym mieście jest rynek? – scenariusz lekcji dla klas 4-8 – kluczowe 

pojęcia: architektura, estetyka 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/dlaczego-w-kazdym-miescie-jest-rynek 

 

Dlaczego ludzie malują na murach – scenariusz lekcji dla klas 4-8 – kluczowe 

pojęcia: street art, przestrzeń miejska, estetyka 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/dlaczego-ludzie-maluja-na-murach 

 

Rodzaje kompozycji – scenariusz lekcji dla klas 4-8 – kluczowe pojęcia: rodzaje i 

cechy kompozycji, równowaga w kompozycji 

https://www.45minut.pl/publikacje/17495/ 

 

 „Projekt papierka od cukierka - rytmiczna kompozycja geometryczna” – scenariusz 

lekcji dla klas 4-8 – kluczowe pojęcia: rytm, kompozycja, kompozycja otwarta i 

zamknięta, stempel 

https://www.profesor.pl/publikacja,11199,Scenariusze,Projekt-papierka-od-cukierka-

rytmiczna-kompozycja-geometryczna-Scenariusz-lekcji-plastyki-w-klasie-IV 

Bogactwo faktur w naturze i sztuce - scenariusz lekcji plastyki w klasie piątej szkoły 

podstawowej 

https://odnpoznan.pl/pliki/mat/scenariusze/plastyka_1_SP_5.pdf?fbclid=IwAR0oDvrYf

fa89rMBbL-siEITEMzmRpum-WhUkHTdLr9Uu8N5hi57XEjM0Oc 

Ile jest kolorów? Klasy I-III  Edukacja plastyczna - scenariusz filmik  

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/ile-jest-kolorow 
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Jak zaprojektować wizytówkę? - scenariusz lekcji dla klas II-III -  kluczowe pojęcia: 

design, kształt, kolor, estetyka 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-zaprojektowac-wizytowke 

  

Jak powstaje rzeźba? - scenariusz lekcji dla klas IV-VII - kluczowe pojęcia: rzeźba, 

architektura, surrealizm, abstrakcja 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-powstaje-rzezba 

  

Jak powstaje scenografia? - scenariusz lekcji dla klas II-III - kluczowe pojęcia: 

scenograf, scenografia, estetyka, fabuła 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-powstaje-scenografia 

  

Kubizm – kierunek, który zrewolucjonizował malarstwo, klasa IV-VII -  kluczowe 

pojęcia: kubizm, estetyka 

https://epodreczniki.pl/a/kubizm---kierunek-ktory-zrewolucjonizowal-

malarstwo/D120SO47j 

  

Artysta – człowiek z wyobraźnią czy odtwórca rzeczywistości - scenariusz lekcji dla 

klas VII-VIII - kluczowe pojęcia: abstrakcjonizm, surrealizm 

https://epodreczniki.pl/a/artysta---czlowiek-z-wyobraznia-czy-odtworca-

rzeczywistosci/DzLRQFeys 

  

Fantastyczny ptak - scenariusz lekcji dla klasy IV – kluczowe pojęcia: polichromia, 
forma przestrzenna, rzeźba 
https://www.profesor.pl/publikacja,10962,Scenariusze,Fantastyczny-ptak-scenariusz-
do-lekcji-plastyki-w-klasie-IV 
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