ZADANIA PLASTYCZNE KLASA VII
Temat: Film – sztuka ruchomych obrazów. ( 2 lekcja)
TO JEST PRZYPOMNIENIE ZADANIA Z POPRZEDNIEJ LEKCJI
TAK JAK USTALILIŚMY, MACIE NA JEGO WYKONANIE 2 LEKCJE
TREŚĆ PONOWNIE PONIŻEJ (WSZYSTKIE INFORMACJE O FILMIE – NOTATKA – W
POPRZEDNIEJ LEKCJI)
ZADANIE ARTYSTYCZNE
Tak jak mówiłam na lekcjach na TEAMS'ie, połączymy zajęcia z teatru i filmu – a zadanie
będzie polegało na montażu takim, jaki robiliście do „żywych obrazów”.
Różnica polega na tym, że nie obraz, a POSTAĆ ZE SZTUKI TEATRALNEJ, LEKTURY, FILMU.
Waszym zadaniem będzie ucharakteryzować się w jak najbardziej zbliżony sposób do wizerunku
wybranej postaci. Poproszę Wasze zdjęcie i zdjęcie postaci na której się wzorujecie.
Na efekty Waszych działań czekam najpóźniej do 8.06. To jest termin ostateczny.
Przypominam, że zaległe prace, jeśli macie życzenie zaliczyć, funkcjonują jako poprawy ocen
niedostatecznych otrzymanych w wyniku nie wywiązywania się z pracy, na które terminy były długie.

Jeśli pytacie, co możecie zrobić by utrzymać oceny z półrocza, lub jeśli teraz są
wyższe – zapracować na wyższą ocenę – korzystajcie z zadań dodatkowych :)
W ramach pracy dodatkowej możecie zrobić PREZENTACJĘ o wybranym artyście, kierunku, epoce,
porównać dwa style np. Może to być architektura, malarstwo, rzeźba. I taką prezentację zapisać
na płycie lub pendrive'ie. Jako pracę dodatkową. A ponieważ wiem, że to nie będzie mało pracy, bo i
treść i zdjęcia, to jeśli to wykonacie - A PRACA BĘDZIE NA OCENĘ CELUJĄCĄ - i w terminie
zrobicie jeszcze pracę z teatru/filmu, którą dostaniecie - wystawię w ocenach proponowanych ocenę
wyższą.
Pamiętajcie ocena celująca to jednak najwyższa z przedmiotu i obejmuje więcej pracy i starania niż i
tak wymagająca ocena bardzo dobra. Oczywiście jeśli ktoś zalegał z pracami a teraz wykona
prezentację NIE JEST to jednoznaczne z oceną celującą. Myślę, że mamy tego świadomość.
Wyjaśniłam Wam sytuacjĘ z ocenami wynikającą z braku kontaktu przez okres nauki zdalnej.
Jeśli chcecie powalczyć o ocenę dajcie znać czy wykonujecie pracę dodatkową.ad
Proszę osoby, które wykonywały prace na konkurs „Mały Makuś” - autoportret, by najpóźniej
do 10.06 dostarczyły prace do szkoły, ponieważ muszę zdecydować o wyborze 3 prac do konkursu.
Do pracy należy dołączyć metryczkę – można ołówkiem na odwrocie pracy napisać imię, nazwisko,
datę urodzenia, klasę.

