
ZADANIA PLASTYCZNE DLA KL. VII

Kochani!
Mam nadzieję, że lekcja o fotografii skłoniła Was do eksperymentowania z różnymi formami 

tworzenia zapisów zdjęć. Pomimo tego, iż do wykonania dobrej fotografii niezbędna jest umiejętność 
posługiwania się aparatem fotograficznym z ręcznymi ustawieniami przysłony i czasu naświetlania (co 
daje możliwość świadomego decydowania o głębi ostrości i innych właściwościach zdjęcia), to obecnie 
większość użytkowników telefonów ma możliwość zrobienia zdjęcia dobrej jakości. Ponadto opcje 
edycji dają pole do nanoszenia zmian, przeróbki zdjęć, a nawet fotomontażu. 

Zadanie, które dla Was przygotowałam łączy fotografię z malarstwem. Zapraszam Was do 
zabawy z fotografią inscenizowaną. Za pomocą tego, co macie w domu, stwórzcie obraz na wzór 
rzeczywiście istniejącego, w którego będziecie mogli się wpasować. Niech to będą tzw. „żywe obrazy” 
Jak to zrobić:

1. Wybierz obraz, w którym chciałabyś/chciałbyś się znaleźć, lub taki, do którego możesz po 
prostu użyć rzeczy, przedmiotów, strojów, jakie znajdują się w Twoim domu.

2. Dobierz swój strój, miejsce, ułóż bądź ustaw z przygotowanych materiałów tło, tak, by było jak 
najbardziej zbliżone do oryginalnego obrazu. 

3. Poproś o pomoc w wykonaniu zdjęcia najbliższych
4. Użyj dowolnych opcji edycji zdjęcia – kadruj, możesz zmieniać koloryt, nakładać filtry, albo 

pozostawić zdjęcie w oryginalnej wersji. Wszystko zależy od efektu jaki chcesz uzyskać.
5. Co jest ważne? - pomysłowość, podobieństwo do wybranego obrazu, poczucie humoru – bez 

tego ani rusz :)
6. Wykorzystaj obraz lub dzieło malarskie z dowolnej epoki czy kierunku.
7. Kiedy wykonasz zdjęcie nie zapomnij zrobić też zdjęcia oryginału.
8. Możesz zestawić je w kolaż lub umieścić osobno
9. Praca powinna mieć tytuł: „Na podstawie obrazu (tu imię, nazwisko twórcy i tytuł dzieła) – Twoje

imię i nazwisko”

Jeśli potrzebujesz inspiracji, lub wskazówek jak może to wyglądać, zachęcam odwiedź stronę:

https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artchallenge-w-wolborzu-mieszkancy-odtwarzaja-
slynne-obrazy/ar/c13-7672737 

Mieszkańcy Wolborza już stworzyli swoje „żywe obrazy”

Podobne prace:

https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artchallenge-w-wolborzu-mieszkancy-odtwarzaja-slynne-obrazy/ar/c13-7672737
https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artchallenge-w-wolborzu-mieszkancy-odtwarzaja-slynne-obrazy/ar/c13-7672737




DRUGA OPCJA jak można wykonać to zadanie jest taka, że zrobicie sobie zdjęcie w pozie i 
ubiorze zbliżonym do postaci z wybranego przez siebie obrazu, a w programie graficznym np. Paint lub 
Gimp stworzycie jego tło na wzór oryginału. Potem tylko wytnij i wklej :) Umieścicie siebie w obrazie.

Wybierz opcję, która bardziej Ci odpowiada, liczę na Waszą kreatywność i poczucie humoru. 

DLA CHĘTNYCH – MOŻESZ WYKONAĆ PRACĘ NA OBA SPOSOBY I UZYSKAĆ
DODATKOWĄ OCENĘ

Otrzymałam film który z humorem traktuje to zadanie, ale mogę go przesłać przez messenger, 
więc napiszcie do mnie wiadomość    – Aleksandra Ciuba, jest to profil ze zdjęciem, więc 
znajdziecie ;) zaznaczcie, że prosicie o film do zajęć i od razu go otrzymacie. Ważne – jeśli w opisie 
nie macie imienia i nazwiska przedstawcie się w wiadomości :)

Na wykonanie tej pracy macie dwa tygodnie, chciałabym byście wykorzystali je na zastanowienie się 
„jak” i wybór obrazu. 
TERMIN: 

klasa VII a – 13.05
klasa VII b i VII d – 14.05
klasa VII c – 12.05 

W lekcji w przyszłym tygodniu jeszcze Wam o tym przypomnę ;)

Mamy utworzone zespoły plastyczne na platformie office365, tam będę umieszczała zadania i 
spróbuję „zobaczyć się' z Wami podczas zajęć on line. Ale o tym wszystkim poinformuję przez Teams.

Kochani, niestety niektórzy w ogóle nie odezwali się do mnie przez cały ten czas nauki w 
zmienionym trybie. Oczywiście prace można „zaliczyć”, nie przekłada się to jednak na Waszą 
systematykę i aktywność. Przypominam, że plastyka w tym roku się kończy.

I druga sprawa. Bądźcie uczciwi względem mnie i koleżanek/kolegów z klasy. Nie będę oceniać 
niesamodzielnych prac. Na stronie Szkoły są kryteria ocen, znacie je od początku współpracy ze mną. 
Ja ich przestrzegam i o to samo Was proszę.

Wszystkich zachęcam do udziału w konkursach :)

CIEKAWOSTKA 
Austriacki fotograf Stefan Draschan wykonał zdjęcia ludzi, odwiedzających muzeum w Paryżu, 

Wiedniu i Berlinie. Spędził niewiarygodną ilość czasu na doborze osób, które idealnie wpasowywały się
w obrazy będące w zbiorach muzeów. Zdjęcia są niesamowite. Spójrzcie:

https://plainmagazine.com/stefan-draschan-museum-guests-match-artwork/ 

Pozdrawiam
Aleksandra Ciuba.

https://plainmagazine.com/stefan-draschan-museum-guests-match-artwork/

