Lila Wyszkowska

PLASTYKA
PROGRAM DLA KLAS 1–3 GIMNAZJUM

Gdynia

2009

Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez:
mgr Anita Przybyszewska-Pietrasiak - doradca metodyczny
mgr Marek Sadowski - rzeczoznawca MEN - opinia dydaktyczna
prof. dr hab. Wiesława Limont - rzeczoznawca MEN - opinia merytoryczna

3

Spis treÊci
4
Wst´p

4

I.

Cele kształcenia

6

II.

TreÊci nauczania oraz oczekiwane umiej´tnoÊci uczniów

9

III.

Plan dydaktyczny nauczyciela

15

IV.

Metody i formy pracy

29

V.

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

32

VI.

Ocena osiàgni´ç ucznia

34

Uwagi koƒcowe

38

4

PLASTYKA • Program dla klas 1–3 gimnazjum

Wst´p

M∏odzie˝ gimnazjalna znajduje si´ w wieku dorastania, cechujàcym si´ wzmo˝onà
aktywnoÊcià nastawionà na poznawanie nowych wartoÊci, emocjonalne prze˝ywanie,
ale te˝ próby samodzielnego rozwiàzywania problemów. Determinacja w udowadnianiu swojej wartoÊci mo˝e wówczas przybieraç ró˝ne oblicza, co jest te˝ wyzwaniem
dla szko∏y, która t´ cech´ mo˝e pozytywnie skanalizowaç.
Dzia∏ania edukacyjne zmierzajà do zapewnienia wszechstronnego rozwoju ucznia,
który powinien odbywaç si´ w sposób jak najbardziej harmonijny, uwzgl´dniajàcy nauczanie, nabywanie i utrwalanie zdobytych umiej´tnoÊci oraz wychowanie. Proponowany program obejmuje wszystkie te obszary. Jego realizacja pozwoli na wprowadzenie gimnazjalisty w Êwiat wiedzy o sztuce, wyzwolenie kreatywnoÊci na niej opartej
i nauczenie samodzielnego rozwiàzywania problemów.
Podczas tak poj´tego kszta∏cenia istnieje nadzieja na przygotowanie m∏odego cz∏owieka do aktywnego udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym, Êwiadomego swych atutów w postaci wiedzy i umiej´tnoÊci oraz odpowiedzialnoÊci w czekajàcym go doros∏ym ˝yciu.
Na tym jednak etapie najwa˝niejsze wydaje si´ dokonanie przez niego trafnego wyboru szko∏y Êredniej oraz dodatkowych zaj´ç wspomagajàcych jego zainteresowania
i predyspozycje.
Przedmiot b´dzie realizowany w ca∏ym cyklu nauczania gimnazjalnego w ciàgu 30
godzin (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych). Niniejszy program nauczania plastyki na trzecim etapie kszta∏cenia przedstawia
treÊci, które zgodnie z tymi za∏o˝eniami zawierajà:
– histori´ sztuki od prehistorii do wspó∏czesnoÊci,
– zagadnienia dotyczàce ró˝nych dziedzin sztuki, z podkreÊleniem roli sztuki u˝ytkowej,
– charakterystyk´ wspó∏czesnych mediów,
– omówienie ró˝nych technik i materia∏ów do wykorzystania w çwiczeniach praktycznych.
Dzieje sztuki podane w chronologiczny sposób pozwolà utrwaliç wiadomoÊci poznane wczeÊniej, rozszerzyç je o nowe zagadnienia i przyk∏ady dzie∏. Aby pokazaç, ˝e
sztuka uwarunkowana jest wieloma okolicznoÊciami, istnieje koniecznoÊç korelacji
mi´dzyprzedmiotowej, a zw∏aszcza wspó∏praca z nauczycielami j´zyka polskiego i historii, co u∏atwi w du˝ym stopniu lepsze przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego w cz´Êci humanistycznej.
Wymienione zagadnienie obejmujà równie˝ çwiczenia praktyczne, dzi´ki którym
uczeƒ b´dzie utrwala∏ wiedz´ i lepiej rozumia∏ proces twórczy. Bardzo wa˝na jest praca projektowa w grupie, która ma wykszta∏ciç skuteczne sposoby komunikowania si´
i wspó∏pracy mi´dzy rówieÊnikami.
W çwiczeniach zaleca si´ pos∏ugiwanie si´ nowoczesnymi technikami cyfrowymi,
w tym graficznymi programami komputerowymi, czego koniecznoÊç – zgodnie z wymogami wspó∏czesnoÊci – podkreÊla nowa podstawa programowa do plastyki w trzecim etapie kszta∏cenia (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-

Wst´p

nia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏). Jest to tym bardziej wa˝ne, i˝
m∏odzie˝ b´dzie mog∏a tego rodzaju wiedz´ i umiej´tnoÊci nabyte na lekcjach plastyki wykorzystaç w codziennym ˝yciu i w przysz∏oÊci w ˝yciu zawodowym, co wp∏ynie
pozytywnie na jej motywacj´ do nauki. Uczniowie gimnazjum uczà si´ informatyki ju˝
podczas drugiego etapu kszta∏cenia i w zwiàzku z tym mo˝na oczekiwaç, ˝e na lekcjach plastyki b´dà rozwijaç swoje umiej´tnoÊci w zakresie korzystania z komputera
i innych urzàdzeƒ cyfrowych z uwzgl´dnieniem wiedzy plastycznej.
Podstawa programowa podkreÊla równie˝ kwesti´ krzewienia wÊród m∏odzie˝y ÊwiadomoÊci koniecznoÊci przestrzegania praw autorskich, co dotyczy mi´dzy innymi korzystania z legalnego oprogramowania i materia∏ów z Internetu. Dodatkowo przyjazna atmosfera na lekcjach, wzajemna ˝yczliwoÊç, tolerancja i zaufanie z pewnoÊcià
b´dà sprzyjaç rozbudzaniu zainteresowaƒ plastycznych.
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Rozdział∏ I

Cele kształcenia

Plastyka w gimnazjum pozwala na dalszy rozwój przez uczniów zainteresowaƒ plastycznych, których zakres stopniowo si´ rozszerza, obejmujàc nie tylko podstawowe
dziedziny sztuki, ale objaÊniajàc pod kàtem sztuk plastycznych otaczajàcà rzeczywistoÊç. W ten sposób nauka tego przedmiotu umo˝liwia gimnazjalistom pe∏niejszà
percepcj´ – czyli odbiór wypowiedzi artystycznych i wykorzystywanie zawartych
w nich informacji, ekspresj´ przez sztuk´ – a wi´c aktywne uczestnictwo i tworzenie
autorskich wypowiedzi za pomocà ró˝nych technik plastycznych oraz mediów, a tak˝e recepcj´ sztuki, polegajàcà na analizie i interpretacji dzie∏ oraz zjawisk.

Edukacja w gimnazjum, wspomagajàc rozwój ucznia jako osoby i wprowadzajàc go w ˝ycie spo∏eczne, ma na celu przede wszystkim:
1. wprowadzaç ucznia w Êwiat nauki poprzez poznanie j´zyka, poj´ç, twierdzeƒ
i metod w∏aÊciwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umo˝liwiajàcym dalsze kszta∏cenie,
2. rozbudzaç i rozwijaç indywidualne zainteresowania ucznia,
3. wprowadzaç ucznia w Êwiat kultury i sztuki,
4. rozwijaç umiej´tnoÊci spo∏eczne ucznia przez zdobywanie prawid∏owych doÊwiadczeƒ we wspó∏˝yciu i wspó∏dzia∏aniu w grupie rówieÊniczej. (Podstawa programowa dla trzeciego etapu edukacyjnego.)
Ogólnie rzecz ujmujàc, program ma na celu przygotowanie odbiorcy sztuki, a niekiedy równie˝ twórcy, dlatego jego realizacja pozwala na wielop∏aszczyznowà edukacj´ obejmujàcà:
– przyswojenie rozszerzonego zasobu terminów i poj´ç plastycznych oraz prawid∏owe i swobodne ich stosowanie w wypowiedziach uczniów,
– poznanie dziejów sztuki w uk∏adzie chronologicznym, umiejscowienie w czasie
i przestrzeni poszczególnych kultur, treÊci i funkcji sztuki w poszczególnych epokach,
– rozpoznawanie dzie∏ i ich twórców reprezentatywnych dla epoki, w której powsta∏y,

I. Cele kształcenia

– zrozumienie uwarunkowaƒ wp∏ywajàcych na rozwój kultury i sztuki, takich jak sytuacja spo∏eczno-polityczna, odkrycia naukowe, rozwój przemys∏u, handlu,
– przygotowanie do wartoÊciowania dzie∏ i zjawisk artystycznych,
– kszta∏towanie myÊlenia analitycznego i syntetycznego.
W zakresie nabywania umiej´tnoÊci:
– organizacji w∏asnego warsztatu pracy,
– praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu sztuk plastycznych w codziennym
˝yciu,
– pos∏ugiwania si´ poznanà terminologià i technikami plastycznymi (w tym multimedialnymi),
– samodzielnego myÊlenia, wyciàgania wniosków i wyczerpujàcej argumentacji
swego stanowiska,
– konstruktywnej krytyki i samooceny,
– wyszukiwania, porzàdkowania i prezentacji informacji z ró˝nych êróde∏,
– publicznej prezentacji swojej pracy,
– interpretacji dzie∏ i zjawisk w sztuce.
W zakresie kszta∏towania wartoÊci i postaw:
– wra˝liwoÊci na pi´kno, wi´kszej percepcji wizualnej, prowadzàcej do pe∏niejszego
prze˝ywania otaczajàcej nas rzeczywistoÊci,
– kszta∏towanie postawy tolerancji i otwartoÊci na inne kultury i zjawiska artystyczne,
– wyrabianie potrzeby obcowania ze sztukà i szacunku do dziedzictwa kulturowego,
– rozwijanie potrzeby obserwacji, koncentracji i dociekliwoÊci w pracy oraz odpowiedzialnoÊci za efekt koƒcowy,
– kszta∏towanie poczucia to˝samoÊci lokalnej i narodowej,
– wyrabianie szacunku do pracy w∏asnej i innych.

Zadania szko∏y – uwagi o realizacji programu
Metody i formy pracy nauczyciela na lekcji b´dà bardziej efektywne, jeÊli szko∏a (nauczyciel) stworzy odpowiednie warunki, które pozwolà przeprowadziç lekcj´ rzeczowo, atrakcyjnie, choç w ograniczonym czasie, który nale˝y maksymalnie wykorzystaç.
W miar´ mo˝liwoÊci sama pracownia plastyczna powinna sprzyjaç popularyzowaniu
sztuk plastycznych (o czym mowa w rozdziale IV „Metody i formy pracy”). Wspó∏czeÊnie niemal˝e niezb´dne wydajà si´ Êrodki dydaktyczne w postaci:
– rzutnika multimedialnego,
– komputera z odpowiednim oprogramowaniem,
– rzutnika do slajdów.
Przygotowanie prezentacji do ka˝dej lekcji nie tylko teoretycznej, lecz równie˝
wprowadzajàcej do çwiczeƒ plastycznych stwarza mo˝liwoÊç skondensowania podanych wiadomoÊci w formie najbardziej przyswajalnej przez m∏odzie˝ – obrazu (np.
projekcja multimedialna z komentarzem nauczyciela). Tworzeniem przydatnych
na lekcji prezentacji mogà si´ zajàç równie˝ uczniowie, przygotowujàc je w formie
çwiczeƒ lub pracy domowej.
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Szko∏a (nauczyciel) powinna zapewniç równie˝ mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu ze sztukà poprzez organizowanie wyjazdów do muzeów, galerii sztuki, zapraszanie artystów, informowanie o aktualnoÊciach kulturalnych w danej miejscowoÊci
i najbli˝szej okolicy. Powinna tak˝e daç mo˝liwoÊç wymiany opinii na temat oglàdanych spektakli, filmów, koncertów z wykorzystaniem ró˝nych form wypowiedzi. Równie wa˝ne jest stwarzanie mo˝liwoÊci publicznej prezentacji umiej´tnoÊci plastycznych uczniów. Mogà to byç konkursy plastyczne, wystawy indywidualne i zbiorowe, oprawy scenograficzne rozmaitych uroczystoÊci szkolnych oraz wszelkie inne
mo˝liwoÊci wyp∏ywajàce z inicjatywy w∏asnej uczniów.

II. TreÊci nauczania oraz oczekiwane umiej´toÊci uczniów

Rozdział∏ II
TreÊci nauczania oraz oczekiwane umiej´tnoÊci uczniów
Cz´Êç I: Historia sztuki
1. Prehistoria
– definicja poj´cia
– rys chronologiczny (paleolit, neolit, epoka bràzu i ˝elaza)
– malowid∏a naskalne (Lascaux i Altamira, Chauvet, Cosquer)
– figurki Wenus (kult Matki Ziemi, Wenus z Willendorfu)
– budowle megalityczne (menhiry, dolmeny, kromlechy)
– bi˝uteria z bràzu
– gród w Biskupinie jako przyk∏ad kultury ∏u˝yckiej na ziemiach polskich
2. Egipt
– rys chronologiczny i geograficzny, religia i stosunki spo∏eczne
– budowle sepulkralne (mastaba, piramida)
– kanon w rzeêbie i malarstwie
– pismo egipskie – hieroglify
3. Grecja
– rys chronologiczny i geograficzny, religia i stosunki spo∏eczne
– porzàdki architektoniczne
– architektura – za∏o˝enia konstrukcyjne (Êwiàtynie i teatry)
– elementy architektoniczne (kapitel, baza, fryz, tympanon, portyk, kariatydy)
– rzeêba – Fidiasz, Poliklet, Myron – s∏ynni rzeêbiarze i ich dzie∏a
– malarstwo wazowe: czarno- i czerwonofigurowe
4. Rzym
– malarstwo iluzjonistyczne (Pompeje)
– warunki rozwoju sztuki rzymskiej
– architektura – nowe konstrukcje i budowle u˝ytecznoÊci publicznej (bazyliki,
termy, akwedukty, amfiteatry, posàgi konne)
5. Romanizm
– rys historyczny i geograficzny
– architektura: rodzaje budowli, cechy charakterystyczne; konstrukcja
– malarstwo: freski i iluminacje
– rzeêba i p∏askorzeêba podporzàdkowana architekturze (Drzwi Gnieênieƒskie)

9

10

PLASTYKA • Program dla klas 1–3 gimnazjum

6. Gotyk
– rys historyczny i geograficzny
– architektura: prze∏om w konstrukcji budowli – system filarowo-˝ebrowy, ∏uki odporowe
i przypory
– elementy architektoniczne (maswerk, fiale, rzygacze)
– witra˝
– rzeêba podporzàdkowana architekturze; realizm i ekspresja przedstawieƒ
– malarstwo tablicowe
7. Renesans
– rys historyczny i geograficzny
– humanizm – nawiàzanie do idei antycznych
– architektura: inspiracja architekturà staro˝ytnà, poszukiwanie proporcji budowli,
równowagi i harmonii, podkreÊlenie statyki poprzez przewag´ poziomów, kamienice,
pa∏ace, zamki, ratusze
– rzeêba: niezale˝noÊç wobec architektury, nowe przedstawienie postaci ludzkiej,
proporcje, równowaga, harmonia kompozycji sà przedmiotem poszukiwaƒ artysty
– malarstwo; tematyka religijna i mitologiczna, perspektywa malarska, mi´kki Êwiat∏ocieƒ
idealizacja postaci
– wielcy twórcy renesansu: Leonardo da Vinci, Micha∏ Anio∏ Buonarroti, Rafael Santi
8. Manieryzm, barok i rokoko
– rys historyczny i geograficzny
– architektura Êwiecka – pa∏ace (Wersal, Wilanów)
– architektura sakralna – koÊcio∏y
– charakterystyczne cechy stylu: dynamika formy, bogactwo dekoracji
– malarstwo: tematyka religijna, sceny rodzajowe, martwa natura, pejza˝e; cechy:
modelunek Êwiat∏ocieniowy, dynamizm, realizm przedstawieƒ (El Greco, Rembrandt,
Rubens, Watteau)
– rzeêba: ekspresja i dynamizm, dekoracyjnoÊç formy (Bernini)
9. Klasycyzm
– rys historyczny i geograficzny
– nawiàzanie do antyku
– architektura Êwiecka – pa∏ace, budowle u˝ytecznoÊci publicznej: teatry, banki, urz´dy
– architektura sakralna – koÊcio∏y
– malarstwo i rzeêba – inspiracja klasycznymi kanonami pi´kna; tematyka mitologiczna
lub portrety, idealizacja postaci (J.L. David, Ingres, Canova)
10. Romantyzm
– rys historyczny i geograficzny
– malarstwo: tematyka historyczna lub pejza˝ ze sztafa˝em; cechy: melancholia,
dynamiczna forma, emocjonalne podejÊcie do tematu (Delacroix, Goya, Friedrich)

II. TreÊci nauczania oraz oczekiwane umiej´toÊci uczniów

11. Realizm
– rys historyczny i geograficzny
– malarstwo i rzeêba: tematyka dnia codziennego z elementami krytyki spo∏ecznej
(Courbet, A. Gierymski, Millet)
12. Impresjonizm i postimpresjonizm
– rozwój fotografii i nauki, wp∏yw na malarstwo
– nowy sposób tworzenia obrazu (Monet, Renoir, Degas)
– pointylizm, dywizjonizm (Seraut, Sisley)
– przyj´cie artystycznej funkcji przez sztuk´
13. Symbolizm i secesja
– t∏o spo∏eczno-polityczne
– architektura: nawiàzania do form natury (Gaudi)
– malarstwo i grafika (Mucha, Wyspiaƒski, Malczewski, Wojtkiewicz, Mehoffer, Klimt)
– sztuka u˝ytkowa zyskuje rang´ dzie∏a sztuki
14. Sztuka I po∏owy XX w.
– fowizm – cechy: wprowadzenie konturu i czystych kolorów (Matisse, Vlaminck, Derrain)
– ekspresjonizm – cechy: wyra˝anie emocji, uczuç w wyrazistej formie plastycznej
(Munch, Nolde)
– abstrakcjonizm – cechy: oderwanie od natury, abstrakcja geometryczna (Malewicz,
Mondrian), abstrakcja intuicyjna (Kandinsky)
– kubizm – cechy: sprowadzenie formy do prostych bry∏ geometrycznych (Braque,
Picasso)
– futuryzm – cechy: fascynacja ruchem (Balla)
– dadaizm – cechy: zerwanie z konwenansami, pragnienie szokowania (Duchamp)
– surrealizm – cechy: odwo∏ywanie si´ do marzeƒ sennych (de Chirico, Dali, Magritte)
– formizm – cechy: podkreÊlanie formy w dziele, sprzeciw naturalizmowi (Pronaszko,
Chwistek, Witkacy)
– konstruktywizm – cechy: abstrakcja geometryczna, rytmy i kolory czyste (Strzemiƒski,
Kobro)
– artyÊci niezrzeszeni: Makowski – czerpie z kubizmu, sztuki ludowej; Modigliani –
portrety, wyd∏u˝ona sylwetka; Chagall – kubizm, surrealizm.
15. Sztuka wspó∏czesna
– t∏o spo∏eczno-polityczne, nowe tendencje w sztuce
– action paiting (Pollock)
– pop art (Lichtenstein, Warhol)
– op art (Vasarely)
– hiperrealizm (Hanson)
– konceptualizm (Kawara)
– land art (Christo)
– happening (Kaprow, Cage)
– architektura (Wright, Gropius, Le Corbusier, van der Rohe, Mendelsohn)
– twórcy polscy (Wróblewski, Kantor, Opa∏ka, Beksiƒski, Linke, Duda-Gracz, Hasior,
Abakanowicz)
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Cz´Êç II: Plastyka i media

I. Sztuki plastyczne
1. Pi´kno, sztuka i kultura
– definicje pi´kna dawniej i dziÊ
– koncepcje i definicje sztuki
– relatywizm w postrzeganiu dzie∏a
– kultura wy˝sza i kultura masowa
2. Architektura
– poj´cie architektury i urbanistyki
– architektura sakralna i Êwiecka
– funkcje architektury
– wielkoÊci, proporcje, harmonia, symetria, funkcjonalizm
– rys historyczny, style, wielcy architekci i ich budowle
– projektowanie architektoniczne (Witruwiusz, Vasari, Witkiewicz)
3. Malarstwo
– Êrodki wyrazu plastycznego w malarstwie (kompozycja, kolor, walor, kontrast,
Êwiat∏ocieƒ, faktura, linia itd.)
– barwy podstawowe, pochodne, dope∏niajàce, z∏amane, ciep∏e, zimne
– perspektywa: zbie˝na, malarska, powietrzna
– techniki i materia∏y w malarstwie, warsztat artysty malarza
– obraz: przedstawiajàcy i abstrakcyjny
– rys historyczny, style w malarstwie, mistrzowie i ich dzie∏a
4. Grafika i rysunek, grafika komputerowa
– linia jako wyraz ekspresji, okreÊlenie kszta∏tu i formy
– rysunek walorowy, Êwiat∏ocieniowy, lawowany
– materia∏y i przybory rysownika
– cechy stylu wielkich mistrzów
– techniki graficzne: drzeworyt, monotypia, sitodruk, litografia, kolografia, grafika
komputerowa 2D i 3D
– funkcja i forma dzie∏a graficznego, s∏awne dzie∏a graficzne i ich twórcy
5. Rzeêba
– rodzaje i funkcje rzeêby
– warsztat rzeêbiarz; materia∏y i narz´dzia oraz techniki
– dzie∏a i mistrzowie rzeêby, rys historyczny
– forma przestrzenna
– p∏askorzeêba i relief

II. TreÊci nauczania oraz oczekiwane umiej´toÊci uczniów

6. Analiza dzie∏a sztuki
– schemat analizy dzie∏a malarskiego, rzeêby i architektury: autor, tytu∏, data,
dziedzina, gatunek, technika, treÊç, kompozycja, linia, plama, kolorystyka, faktura,
kontrast, Êwiat∏ocieƒ, przestrzeƒ w obrazie, symbolika, ocena w∏asna,
uzasadnienie

II. RzeczywistoÊç wokó∏ nas
1. Wzornictwo artystyczne i przemys∏owe
– rodzaje rzemios∏a: m.in. p∏atnerstwo, z∏otnictwo, ludwisarstwo, introligatorstwo
– warsztat rzemieÊlnika: materia∏y, narz´dzia, techniki
– wzornictwo przemys∏owe: uwarunkowania, forma i funkcja, funkcjonalizm i
ergonomia
– wp∏yw na ˝ycie codzienne, mo˝liwoÊci wspó∏czesnego wzornictwa
2. Estetyka i funkcjonalnoÊç
– poj´cia: estetyka i funkcjonalizm
– moda w przekroju historycznym, charakterystyczne elementy stroju
– wspó∏czeÊni projektanci mody, inspiracje i wp∏yw na codzienne ˝ycie
3. Sztuka ulicy
– uwarunkowania i cechy charakterystyczne
– flash mob, happening, performance, mural, graffiti, vlepki
4. Muzea, galerie, wystawy
– historia powstania instytucji muzeum
– muzea a galerie sztuki – funkcje
– przyk∏ady s∏awnych muzeów i galerii w Europie i Polsce
– wernisa˝, wystawa, ekspozycja

III. Media jako narz´dzie sztuki
1. Fotografia
– fotografia – rys historyczny
– poj´cia: camera obscura, dagerotyp, pozytyw, negatyw, fotomonta˝, fotokola˝
– funkcje fotografii (dokumentalna, naukowa, artystyczna)
– twórcy fotografii artystycznej
– warsztat fotografika
2. Film
– film – rys historyczny, twórcy i wielkie dzie∏a kinematografii
– gatunki filmowe; film animowany, oÊwiatowy, dokumentalny, popularnonaukowy, fabularny
– poj´cia: kadr, monta˝, efekty specjalne, plan filmowy, scenarzysta, scenograf,
operator, re˝yser, aktor, producent
– telewizja – najpopularniejsze medium
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3. Teatr
– rys historyczny, twórcy i wielkie dzie∏a teatralne
– rodzaje teatru: dramatyczny, pantomima, balet, opera
– poj´cia: dramat, scena, widownia, scenografia, choreografia, oÊwietlenie,
muzyka, re˝yser, aktor, rekwizyt
4. Reklama
– definicja reklamy
– rodzaje reklamy: spo∏eczna, polityczna, handlowa
– psychologia a reklama
– grafika komputerowa i fotografia na us∏ugach reklamy
– formy reklamy
– kicz i manipulacja w reklamie

III. Plan dydaktyczny nauczyciela

Rozdział∏ III

Plan dydaktyczny nauczyciela
Plan dydaktyczny zosta∏ przygotowany do pracy z podr´cznikiem Katarzyny
Czernickiej „Plastyka”. Podr´cznik dla klas 1–3 dla gimnazjum” wydanym przez
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe
Temat lekcji
Podstawowe

Ponadpodstawowe

Metody
i formy
pracy ucznia

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ

1. Zaproszenie do zaj´ç plastycznych; Zapoznanie z programem plastyki, podr´cznikiem i zeszytem çwiczeƒ

2. Pi´kno, sztuka Uczeƒ:
i kultura
– rozumie poj´cia:
pi´kno, sztuka,
kultura
(1 godz.)
– wymienia dziedziny sztuki
zakres tematycz– podaje przyk∏ady
ny: plastyka
sztuki przedstai media
wiajàcej i nie/sztuki plastyczprzedstawiajàcej
ne
– wymienia wytwory kultury masowej
– opisuje subkultury m∏odzie˝owe
– dostrzega, ˝e
podstawowym
êród∏em inspiracji
twórców jest natura i codzienne
˝ycie

Uczeƒ:
– analizuje poj´cia: pi´kno,
sztuka, kultura
– dostrzega relatywizm
zwiàzany z odbiorem
sztuki
– porównuje dzie∏a sztuki,
pos∏ugujàc si´ terminami
plastycznymi
– omawia wytwory kultury
masowej
– opisuje subkultury,
uwzgl´dniajàc zachowanie, strój, j´zyk, poglàdy
i upodobania estetyczne
– wykorzystuje w pracy
twórczej ró˝norodne
êród∏a inspiracji
– przygotowuje prezentacje multimedialnà w programie PowerPoint

Metoda pracy:
Dyskusja,
praca z tekstem
przewodnim, pokaz, prezentacja
(do wyboru nauczyciela)
Forma pracy:
grupowa

Podr´cznik
rozdz. 16,
zeszyt çw. cz. 2
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Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe
Temat lekcji

3. Architektura
– sztuka kszta∏towania przestrzeni
(1 godz.)
zakres tematyczny: Sztuka i media /sztuki plastyczne

4. Malarstwo
(1 godz.)
zakres tematyczny:
Plastyka i Media
/sztuki plastyczne

Metody
i formy
pracy ucznia

Podstawowe

Ponadpodstawowe

– rozumie poj´cia:
architektura,
urbanistyka
– wymienia funkcje, jakie pe∏ni architektura
– wymienia style
w architekturze
– zauwa˝a czynniki,
które wp∏ywajà
na rozwój architektury
– opisuje wybranà
budowl´ w swoim otoczeniu (nazywa elementy
architektoniczne
– wyszukuje informacje zawarte
w podr´czniku,
ksià˝kach, Internecie
– sporzàdza projekt
folderu lub reklamy promujàcej
architektur´ regionu
– wykonuje w grupie przestrzenny
model budynku

– potrafi odszukaç i zinterpretowaç zwiàzki przyczynowo-skutkowe, które wp∏yn´∏y na rozwój
architektury
– omawia funkcje, jakie
pe∏ni architektura
– dostrzega zale˝noÊç
funkcji od formy budowli
– omawia bry∏y budynków,
wn´trza i elementy architektoniczne
– potrafi przyporzàdkowaç
budowle do stylu epoki,
w jakiej powsta∏y
– porównuje dwie budowle, u˝ywajàc poj´ç plastycznych
– projektuje w∏asne budowle, wykorzystujàc
edytor grafiki
– samodzielnie wykonuje
przestrzenny model budynku

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim,
çwiczenia z korektà nauczyciela,
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– wymienia êród∏a
inspiracji twórców
– podaje elementy
kompozycji obrazu
– potrafi odró˝niç
malarstwo przedstawiajàce i abstrakcje
– nazywa barwy
podstawowe
i pochodne
– wymienia techniki malarskie
– wykonuje prac´
malarskà na zadany temat

– omawia êród∏a inspiracji
malarzy
– wymienia i analizuje elementy budujàce kompozycj´ obrazu
– podaje przyk∏ady malarstwa i przedstawiajàcego
i abstrakcji
– analizuje u˝yte Êrodki
plastyczne w obrazie
– zna techniki malarskie
i rozpoznaje je na przyk∏adach
– Êwiadomie u˝ywa Êrodków malarskich do wykonania w∏asnej pracy malarskiej

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim
çwiczenie z korektà nauczyciela,
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ
podr´cznik
rozdz. 17,
zeszyt çw. cz. 2.

Forma pracy: ini
dywidualna
grupowa

Forma pracy: indywidualna

Podr´cznik
rozdz. 18,
zeszyt çw. cz. 2

III. Plan dydaktyczny nauczyciela
5. Grafika i rysunek, grafika
komputerowa

– wymienia ró˝ne
techniki rysunkowe i graficzne
– zna przybory, jakimi pos∏uguje si´
rysownik i grafik
– zna poj´cie waloru
– wykonuje linoryt,
monotypie oraz
frota˝
– u˝ywa programu
do grafiki wektorowej, aby zaprojektowaç w∏asnà
kompozycj´

– potrafi rozpoznaç technik´ rysunkowà lub graficznà na przyk∏adach
i omówiç je
– zna i stosuje rozwiàzania
walorowe we w∏asnych
pracach
– wykonuje frota˝, linoryt i
monotypi´, uwzgl´dniajàc wymagania techniczne i Êwiadomie u˝ywajàc
efektów charakterystycznych dla poszczególnych
technik
– projektuje w∏asnà kompozycje, Êwiadomie u˝ywajàc narz´dzi interaktywnych i efektów specjalnych przy u˝yciu programu komputerowego

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim çwiczenia z korektà
nauczyciela, pokaz, prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

– wyjaÊnia poj´cia:
rzeêba, p∏askorzeêba, relief
(1 godz.)
– zna materia∏y,
techniki i narz´zakres tematyczdzia, którymi wyny:
konuje si´ rzeêby
Plastyka i media
/sztuki plastycz- – podaje tematy
i funkcje rzeêby
ne
– rozpoznaje formy
przestrzenne „ready mades”
– wskazuje twórców i nazwy najs∏ynniejszych
rzeêb omawianych w podr´czniku
– odnajduje informacje
– wykonuje prezentacj´ komputerowà na zadany temat

– charakteryzuje i interpretuje rzeêby z ró˝nych
epok, okreÊla swoje stanowisko
– uzasadnia swe wybory,
wartoÊciuje dzie∏a
– okreÊla i porównuje dzie∏a ró˝nych twórców
– analizuje dzie∏o rzeêbiarskie pos∏ugujàc si´ trafnie terminologià plastycznà
– wykonuje samodzielnie
lub w grupie form´
przestrzennà
– przygotowuje dokumentacje

Metoda pracy:
z tekstem przewodnim çwiczenia z korektà nauczyciela, pokaz,
prezentacja
(do wyboru nauczyciela)
Forma pracy: indywidualna i grupowa

(1 godz.)
zakres tematyczny:
Plastyka i media
/sztuki plastyczne

6. Rzeêba

Podr´cznik
rozdz. 19,
zeszyt çw. cz. 2

Forma pracy: indywidualna

Podr´cznik
rozdz. 20,
zeszyt çw. cz. 2
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Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe
Temat lekcji

7. Analiza dzie∏a
sztuki
(2 godz.)
zakres tematyczny:
Plastyka i media
/sztuki plastyczne

8. Sztuka prehistoryczna
(1 godz.)
zakres tematyczny: historia sztuki

Metody
i formy
pracy ucznia

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ

Podstawowe

Ponadpodstawowe

– wyró˝nia elementy analizy obrazu
– omawia dzie∏o
sztuki na poziomie dos∏ownym,
podajàc treÊci
i zastosowane
Êrodki wyrazu
plastycznego
– czyta informacje
z ilustracji (reprodukcji dzie∏ sztuki)
– u˝ywa terminologii plastycznej
– wypowiada swoje
zdanie na temat
analizowanego
dzie∏a

– pos∏uguje si´ swobodnie
schematami analizy dzie∏a sztuki
– zachowuje logik´ wypowiedzi okreÊla: czas, autora, cechy stylu, treÊci
i form´ dzie∏a
– interpretuje odbiór
na poziomie symbolicznym i metaforycznym
– wartoÊciuje omawiane
dzie∏o i uzasadnia swoje
stanowisko
– poprawnie u˝ywa terminologii plastycznej
– wyszukuje w literaturze
fachowej interesujàce
szczegó∏y dotyczàce
twórców

Metoda pracy:
çwiczenia z korektà nauczyciela
wg podanego
schematu, pokaz,
prezentacja
z przyk∏adowà
analizà dzie∏a
(do wyboru nauczyciela)

– wymienia epoki
prehistoryczne
(paleolit, neolit,
epoka bràzu i ˝elaza)
– opisuje tematyk´
malowide∏ naskalnych
– wymienia przyk∏ady zabytków
sztuki prehistorycznej z podr´cznika
– zna poj´cia:
menhir, dolmen,
kromlech
– wskazuje Biskupin
jako zabytek kultury ∏u˝yckiej
na ziemiach polskich
– wykonuje plakat,
umieszczajàc
w nim gotowe
ilustracje

– przyporzàdkowuje epokom prehistorycznym
przyk∏ady zabytków
– opisuje malarstwo prehistoryczne na przyk∏adach Altamiry i Lascaux
analizujàc ich form´
i funkcj´
– poj´ciom menhir, dolmen i kromlech potrafi
przyporzàdkowaç przyk∏ady zabytków i umiejscowiç je na terenach
Europy
– opisuje/omawia osiàgni´cia kultury ∏u˝yckiej
(szczególnie konstrukcj´
Biskupina)
– wykonuje prezentacj´
w programie
Power Point lub plakat
w dowolnej technice

Metoda pracy:
Podr´cznik
praca z tekstem
rozdz. 1,
przewodnim, çwiczenia z korektà
zeszyt çw. cz. 1.
nauczyciela, pokaz, prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

Zeszyt çw. cz. 1,
zeszyt çw. cz. 2

Forma pracy: indywidualna

Forma pracy: indywidualna
i
grupowa

III. Plan dydaktyczny nauczyciela
9. Sztuka staro˝ytnego Egiptu
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

10. Sztuka staro˝ytnej Grecji
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

11. Sztuka staro˝ytnego Rzymu
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

– potrafi wymieniç
najwa˝niejsze
osiàgni´cia staro˝ytnego Egiptu
– rozpoznaje przyk∏ady najbardziej
znanych dzie∏
– wyjaÊnia poj´cia
kanonu w rzeêbie
i malarstwie
– zna typy budowli
w staro˝ytnym
Egipcie
– wymienia rodzaje
przedstawieƒ
w rzeêbie
– wykonuje çwiczenie praktyczne
na zadany temat

– charakteryzuje i interpretuje osiàgni´cia staro˝ytnego Egiptu
– rozpoznaje dzie∏a, umiejscawiajàc je w czasie
i przestrzeni
– wyjaÊnia zwiàzek formy
i funkcji w dzie∏ach
– rozumie poj´cie kanonu
w odniesieniu do malarstwa, rzeêby i architektury
– omawia ewolucj´ formy
budowli sepulkralnych
w staro˝ytnym Egipcie
– interpretuje temat
w twórczy sposób

– wymienia podstawowe style
w sztuce staro˝ytnej Grecji
– zna porzàdki architektoniczne
budowli z podr´cznika
– rozpoznaje rzeêb´ greckà, wymienia charakterystyczne cechy
– zna style malarstwa wazowego

– zauwa˝a znaczenie kultury i sztuki staro˝ytnej
Grecji w nowo˝ytnej kulturze europejskiej
– charakteryzuje i interpretuje dzie∏a architektury malarstwa i rzeêby
– analizuje form´ i funkcj´
poszczególnych dzie∏
– potrafi przyporzàdkowaç
dzie∏a stylom
– zna nazwiska rzeêbiarzy i
architektów
– inspiruje si´ staro˝ytnà
Grecjà i jej dzie∏ami, interpretujàc je w twórczy
sposób

– wymienia podstawowe typy budowli publicznych
w staro˝ytnym
Rzymie
– rozpoznaje przyk∏ady malarstwa
pompejaƒskiego
– opisuje portret
realistyczny
w rzeêbie
– dowolnie interpretuje inspiracje
tematykà, wykonujàc prac´ plastycznà

– charakteryzuje osiàgni´cia rzymskie w dziedzinie
architektury, wymieniajàc przyk∏ady konkretnych zabytków, analizuje
je
– charakteryzuje portret
realistyczny
– rozumie poj´cie malarstwa iluzjonistycznego
– odnajduje i interpretuje
zwiàzki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacji staro˝ytnych
– celowo w twórczy sposób interpretuje inspiracje sztukà staro˝ytnego
Rzymu w indywidualnej
pracy twórczej

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim prezentacja i çwiczenia z korektà nauczyciela, pokaz,
prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

Podr´cznik
rozdz. 2,
zeszyt çw. cz. 1

Forma pracy: indywidualna

Podr´cznik
rozdz. 3,
zeszyt çw. 1

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim prezentacja çwiczenia z korektà nauczyciela, pokaz,
prezentacja (do
wyboru nauczyciela)
Forma pracy: indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 4,
zeszyt çw. cz. 1
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Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe

12. Sztuka
romaƒska
(1 godz.)
zakres tematyczny: historia sztuki

13. Gotyk
(1 godz.)
zakres tematyczny: historia sztuki

14. Renesans
(1 godz.)
zakres tematyczny: historia sztuki

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Metody
i formy
pracy ucznia

– rozpoznaje budowle romaƒskie
– okreÊla zwiàzek
rzeêby i malarstwa z architekturà
– wymienia elementy architektoniczne
– podaje przyk∏ady
budowli romaƒskich w Polsce
– dowolnie inspiruje
si´ sztukà romaƒskà w swojej pracy twórczej

– na podstawie cech sztuki
rozpoznaje i charakteryzuje budowle romaƒskie,
rzeêb´ i malarstwo
– dostrzega zwiàzek sztuki
z religià
– analizuje dzie∏a sztuki
pod wzgl´dem treÊci
i formy, uwzgl´dniajàc
funkcj´ sakralnà
– twórczo interpretuje zadany temat

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim prezentacja çwiczenia z korektà nauczyciela,
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)
Forma pracy: indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 5,
zeszyt çw. cz. 1

– rozpoznaje budowle
– definiuje podstawowe gotyckie
elementy architektoniczne
– podaje typy
przedstawieƒ
w rzeêbie gotyckiej
– wymienia zabytki
gotyku w Polsce
– inspiruje si´ sztukà gotyckà w plastycznej pracy
w∏asnej

– charakteryzuje budowle
gotyckie pod wzgl´dem
konstrukcji formy i funkcji
– rozpoznaje elementy architektoniczne opisuje ich
form´ i funkcj´
– analizuje rzeêb´, interpretuje sposób przedstawienia postaci, ich ekspresj´
– rozpoznaje zabytki architektury gotyckiej
– porównuje dzie∏a romaƒskie i gotyckie
– pog∏´bia swojà wiedz´
– celowo inspiruje si´ sztukà gotyckà we w∏asnych
pracach twórczych

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim, pokaz, prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

Podr´cznik
rozdz. 6,
zeszyt çw. cz. 1

– podaje cechy charakterystyczne
sztuki renesansowej
– rozpoznaje budowle
renesansowe
– podaje podr´cznikowe przyk∏ady
dzie∏ renesansowych oraz ich
twórców
– definiuje poj´cia:
realizm, przestrzeƒ
w obrazie, perspektywa
– wykonuje prace
plastycznà swobodnie interpretujàc inspiracje renesansem

– okreÊla ramy czasowe
i zasi´g terytorialny sztuki
renesansowej
– charakteryzuje zabytki architektury, rzeêby i malarstwa
– analizuje ich treÊç i form´
oraz indywidualne cechy
twórców
– rozpoznaje dzie∏a i ich
twórców
– pog∏´bia swojà wiedz´
poprzez wyszukiwanie
wiadomoÊci w ksià˝kach,
albumach, Internecie,
przez zwiedzanie zabytków, galerii itp.
– wykonuje prac´ plastycznà, twórczo interpretujàc
inspiracje renesansem

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim, pokaz, prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

Temat lekcji

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy: indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy: indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 7,
zeszyt çw. cz. 1

III. Plan dydaktyczny nauczyciela
15. Sztuka manieryzmu, baroku i rokoka
(1 godz.)
zakres tematyczny: historia sztuki

16. Sztuka klasycystyczna
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

– wymienia cechy
malarstwa manierystycznego, podaje przyk∏ady z
podr´cznika
– zna cechy stylu
barokowego
w malarstwie,
rzeêbie i architekturze
– rozpoznaje budowle barokowe
– potrafi umiejscowiç w czasie
i miejscu portret
trumienny i sarmacki
– samodzielnie wykonuje prac´ plastycznà lub prezentacj´ na zadany temat

– okreÊla uwarunkowania
– charakteryzuje cechy
stylowe malarstwa manierystycznego na przyk∏adach
– porównuje obrazy manieryzmu, baroku i rokoka
– analizuje bry∏´ i wn´trza
budowli barokowych
– rozpoznaje przyk∏ady
dzie∏ manieryzmu, baroku i rokoka uwzgl´dniajàc cechy stylu oraz ich
twórców
– przedstawia swój stosunek do epoki i jej wytworów, uzasadnia swoje
zdanie
– dostrzega zwiàzki przyczynowo-skutkowe
wp∏ywajàce na rozwój
tych stylów
– formu∏uje problem
i
rozwiàzuje go w sposób
twórczy w swojej pracy
plastycznej

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– wymienia g∏ówne
cechy stylu klasycystycznego
w architekturze,
malarstwie i rzeêbie
– podaje podr´cznikowe przyk∏ady
klasycystycznych
budowli i ich
twórców
– rozpoznaje zabytki polskie epoki
klasycyzmu
– zachowuje zgodnoÊç wypowiedzi
plastycznej z tematem

– okreÊla t∏o historyczne
epoki oraz zwiàzki przyczynowo-skutkowe, które wp∏yn´∏y na rozwój
kultury i sztuki
– charakteryzuje przyk∏ady
malarstwa, rzeêby i architektury klasycyzmu,
zna ich twórców
– porównuje dzie∏a architektury antycznej, renesansowej oraz klasycystycznej
– odnajduje kontekst dzie∏a
– analizuje inspiracje antykiem, treÊci i form´ dzie∏
malarskich i rzeêbiarskich
– twórczo interpretuje temat
– pog∏´bia swojà wiedz´
poprzez studiowanie literatury fachowej

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

Podr´cznik
rozdz. 8,
zeszyt çw. cz.1

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 9 zeszyt
çw. cz. 1
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Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe
Temat lekcji

17. Romantyzm
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

18. Realizm
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

Metody
i formy
pracy ucznia

Podstawowe

Ponadpodstawowe

– definiuje poj´cie
„romantyzm”
– podaje inspiracje
tematykà dzie∏
i przyk∏ady
– wymienia neostyle w architekturze XIX w.
– wykonuje prac´
plastycznà
w zgodnoÊci
z technikà

– okreÊla t∏o spo∏eczno-polityczne majàce
wp∏yw na rozwój kultury
i sztuki
– charakteryzuje dzie∏a
malarstwa interpretuje
symbolik´, inspiracje
i Êrodki wyrazu plastycznego
– analizuje i porównuje
form´ architektonicznà
neostylów
– pog∏´bia swojà wiedz´
poprzez wyszukiwanie
wiadomoÊci w ksià˝kach,
albumach, Internecie,
przez zwiedzanie zabytków, galerii itp.
– twórczo interpretuje
prac´ plastycznà na zadany temat

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– podaje podr´cznikowe przyk∏ady
dzie∏ i ich twórców
– rozumie poj´cia
realizmu i akademizmu w malarstwie, wymienia
ich cechy
– podaje przyk∏ady
malarstwa historycznego i omawia jego znaczenie
– wyjaÊnia termin
„eklektyzm” w architekturze i podaje przyk∏ady
(z podr´cznika)
dzie∏ eklektycznych

– charakteryzuje t∏o historyczne epoki i jego
wp∏yw na kultur´ i sztuk´ (rozwój przemys∏u
i przemiany spo∏eczne)
– analizuje dzie∏a
pod wzgl´dem treÊci
i formy, a tak˝e znaczenia dla ówczesnych ludzi
– rozpoznaje dzie∏a patriotyczne, ich funkcj´ i budow´ oraz twórców
– pog∏´bia swojà wiedz´
poprzez wyszukiwanie
wiadomoÊci w ksià˝kach,
albumach, Internecie,
przez zwiedzanie zabytków, galerii itp.
– omawia specyficzny charakter realistycznego
malarstwa polski
– realizuje swojà prac´ plastycznà w sposób twórczy
– twórczo wykorzystuje
wiedz´

praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ
Podr´cznik
rozdz. 10,
zeszyt çw. cz. 1

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 11,
zeszyt çw. cz. 1

III. Plan dydaktyczny nauczyciela
19. Impresjonizm i postimpresjonizm
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

20. Symbolizm
i secesja
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

– wymienia cechy
malarstwa impresjonistycznego
i postimpresjonistycznego
– podaje nazwiska
twórców ich dzie∏a
– omawia tematyk´
obrazów wyszukanych w podr´czniku
– zna inspiracje,
osiàgni´cia
i techniki, które
wp∏yn´∏y na rozwój impresjonizmu i postimpresjonizmu
– wykonuje prac´
plastycznà zgodnie z tematem

– charakteryzuje inspiracje
i osiàgni´cia naukowe,
które mia∏y wp∏yw
na rozwój kierunku
– omawia nowe zasady
budowania obrazu, Êrodki wyrazu
– poj´cia: barwy czyste,
dywizjonizm, pointylizm
– analizuje dzie∏a reprezentatywne dla kierunków, podaje ich autorów
– okreÊla swój stosunek
do wartoÊci estetycznych malarstwa impresjonistycznego i uzasadnia swoje stanowisko
– pog∏´bia swojà wiedz´
poprzez wyszukiwanie
wiadomoÊci w ksià˝kach,
albumach, Internecie,
przez zwiedzanie zabytków, galerii itp.
– twórczo interpretuje
prac´ plastycznà na zadany temat

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– rozpoznaje dzie∏a
symboliczne polskich i europejskich artystów
– omawia cechy
malarstwa symbolicznego
– rozumie poj´cie
„secesja”, przytacza przyk∏ady
dzie∏ secesyjnych
z ró˝nych dziedzin z podr´cznika
– zachowuje zgodnoÊç wypowiedzi
z tematem
– czyta informacje
zawarte w ilustracjach
– wykonuje prac´
plastycznà zgodnie z tematem

– charakteryzuje t∏o spo∏eczno-polityczne epoki
i wskazuje wp∏yw na kultur´ i sztuk´
– charakteryzuje dzie∏a,
u˝ywajàc terminologii
plastycznej
– rozumie i stosuje poj´cia: ornament, mi´kka linia, p∏ynny, mi´kki kontur, p∏aski kolor
– wymienia nazwiska reprezentatywnych twórców symbolizmu i secesji
i omawia ich dzie∏a
– odczytuje i interpretuje
dzie∏a sztuki na poziomie
symbolicznym, metaforycznym
– twórczo interpretuje
prac´ plastycznà na zadany temat

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

Podr´cznik
rozdz. 12,
zeszyt çw. cz. 1

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 13,
zeszyt çw. cz. 1
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Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe
Temat lekcji

21. Sztuka I po∏owy XX w.
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

22. Sztuka
wspó∏czesna
(1 godz.)
zakres tematyczny:
historia sztuki

Metody
i formy
pracy ucznia

Podstawowe

Ponadpodstawowe

– definiuje poj´cia:
fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, suprematyzm, kubizm,
futuryzm, dadaizm, surrealizm,
formizm, konstruktywizm
– podaje przyk∏ady
dzie∏ reprezentatywnych dla ww.
kierunków oraz
ich autorów
z podr´cznika
– omawia nowe zasady budowania
obrazu
– czyta informacje
zawarte w ilustracjach
– wykonuje prac´
zgodnà z tematem

– podaje cechy charakterystyczne dla ka˝dego ze
stylów, kierunków
– analizuje, porzàdkuje
i porównuje dzie∏a reprezentujàce ró˝ne kierunki
– omawia i interpretuje
twórczoÊç artystów, uzasadnia swoje stanowisko
– zauwa˝a zwiàzki przyczynowo-skutkowe
w kszta∏towaniu si´ kierunków i tendencji
w sztuce
– dostrzega nowe zasady
kszta∏towania dzie∏a
i wartoÊci w nie wpisane
– wysnuwa wnioski odpowiadajàc na pytania
– pog∏´bia swojà wiedz´
poprzez wyszukiwanie
wiadomoÊci w ksià˝kach,
albumach, Internecie,
przez zwiedzanie zabytków, galerii itp.
– twórczo interpretuje
prac´ plastycznà na zadany temat

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– definiuje poj´cia:
actionpainting,
pop art, op art,
hiperrealizm,
konceptualizm,
land art, happening, Bauhaus,
environment
– podaje twórców
reprezentatywnych dla poszczególnych kierunków i ich dzie∏a
– odczytuje dzie∏a
sztuki na poziomie dos∏ownym
– przedstawia w∏asne stanowisko
na temat oglàdanych dzie∏
– wykonuje prac´
plastycznà zgodnie z tematem

– wskazuje êród∏a inspiracji, uwarunkowania spo∏eczno-polityczne majàce wp∏yw na rozwój
sztuki, dostrzega jej rol´
zw∏aszcza w obliczu
przemian po II wojnie
Êwiatowej
– charakteryzuje i interpretuje dzie∏a reprezentujàce poszczególne kierunki w sztuce oraz zna
ich twórców
– samodzielnie formu∏uje
wnioski odpowiadajàce
na pytania dotyczàce
wspó∏czesnej sztuki
– analizuje i porównuje
dzie∏a sztuki ró˝nych kierunków
– pog∏´bia swojà wiedz´
poprzez wyszukiwanie
wiadomoÊci w ksià˝kach,
albumach,

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ
Podr´cznik
rozdz. 14,
zeszyt çw. cz. 1

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 15
zeszyt çw. cz. 1

III. Plan dydaktyczny nauczyciela
– Internecie, przez
zwiedzanie zabytków,
galerii itp.
– twórczo interpretuje
prac´ plastycznà na zadany temat

23.Wzornictwo
artystyczne
i przemys∏owe

– rozumie poj´cia:
wzornictwo przemys∏owe, rzemios∏o artystyczne
– rozpoznaje
(1 godz.)
przedmioty codziennego u˝ytku
zakres tematyczjako wytwory
ny:
przemys∏u i inne
plastyka i media/
jako wyroby artyrzeczywistoÊç
stycznego rzewokó∏ nas
mios∏a
– zna termin funkcjonalizmu
w sztuce
– wykonuje prac´
plastycznà zgodnie z tematem

24. Estetyka
i funkcjonalnoÊç
(1 godz.)
zakres tematyczny:
Plastyka i media
/rzeczywistoÊç
wokó∏ nas

– okreÊla uwarunkowania,
jakim podlegajà projektanci w ró˝nych dziedzinach
– podaje przyk∏ady dzie∏
sztuki u˝ytkowej dawnej
i wspó∏czesnej
– uzasadnia swoje wybory
co do formy i funkcji
przedmiotów codziennego u˝ytku
– twórczo interpretuje zadany temat
– rozumie zasad´ funkcjonalizmu w projektowaniu
u˝ytkowym
– samodzielnie pog∏´bia
swojà wiedz´
– twórczo interpretuje
prac´ plastycznà na zadany temat

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– zna poj´cia:
– definiuje poj´cia: funkfunkcjonalnoÊç,
cjonalnoÊç, estetyka,
estetyka, orygioryginalnoÊç i potrafi je
nalnoÊç
stosowaç w wypowiedzi
– orientuje si´
na temat ˝ycia codzienogólnie w tennego, urzàdzenia wn´trz
dencjach mody
i mody
i projektowania
– okreÊla swój stosunek
mebli, samochodo wartoÊci estetyczdów
nych w ˝yciu codzien– wykonuje zadanie
nym i uzasadnia swoje
zgodnie z temazdanie
tem
– wykonuje çwiczenie plastyczne, twórczo wykorzystujàc swojà wiedz´
realizujàc oryginalne pomys∏y

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
prezentacja pokaz, prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

Podr´cznik
rozdz. 21,
zeszyt çw. cz. 2

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 22,
zeszyt çw. cz. 2
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Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe
Temat lekcji

25. Sztuka ulicy
(1 godz.)
zakres tematyczny:
Plastyka i media
/rzeczywistoÊç
wokó∏ nas

26. Muzea, galerie, wystawy
(1 godz.)
zakres tematyczny: plastyka
i media
/ rzeczywistoÊç
wokó∏ nas

Metody
i formy
pracy ucznia

Podstawowe

Ponadpodstawowe

– zna poj´cia: flash
mob, performance, mural, graffiti, tagi, vlepki
– wyra˝a w∏asnà
opini´ na temat
przyk∏adów sztuki
ulicy
– wykonuje çwiczenia plastyczne
dowolnie, inspirujàc si´ sztukà
ulicy
– widzi granic´ pomi´dzy sztukà
a wandalizmem

– poj´ciom: flash mob,
performance, mural,
graffiti, tagi, vlepki przyporzàdkowuje nazwiska
ich twórców, miejsca
oraz okolicznoÊci ich powstania
– porównuje dzia∏ania typu happening i performance
– zauwa˝a zwiàzki przyczynowo-skutkowe w rozwoju sztuki ulicznej
– relacje plastyki i pejza˝u
miejskiego
– w twórczy sposób przedstawia swój pomys∏,
omawia u˝yte Êrodki wyrazu
– wyjaÊnia rol´ i znaczenie
sztuki ulicznej
– wykonuje çwiczenie plastyczne, twórczo wykorzystujàc swojà wiedz´,
realizujàc oryginalne pomys∏y

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– zna historie powstania oraz
funkcje, jakie pe∏nià muzea
– potrafi wymieniç
najwi´ksze muzea
w swojej miejscowoÊci i regionie
– wie, czym ró˝ni
si´ muzeum
od galerii sztuki
– rozumie poj´cia:
kolekcja, wernisa˝
– potrafi wykonaç
zaproszenie lub
plakat na wystaw´
– wykonuje zadanie
zgodnie z tematem

– docenia wartoÊç dzie∏
sztuki
– wymienia najwi´ksze galerie sztuki i muzea
w Polsce
– orientuje si´, jakie reprezentatywne dzie∏a tam
si´ znajdujà
– wymienia najwi´ksze
muzea i galerie w Europie
– analizuje i interpretuje
wybrane dzie∏a sztuki
– ucz´szcza na wystawy
do muzeów i galerii
w najbli˝szej okolicy
– wykonuje çwiczenie plastyczne, twórczo wykorzystujàc swojà wiedz´

pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ
Podr´cznik
rozdz. 23,
zeszyt çw. cz. 2

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

Podr´cznik
rozdz. 24,
zeszyt çw. cz. 2

III. Plan dydaktyczny nauczyciela
27. Fotografia
(1 godz.)
zakres tematyczny:
Plastyka i media
/media jako narz´dzie sztuki

28. Film
(1 godz.)
zakres tematyczny:
plastyka i media
/media jako narz´dzie sztuki

– zna poj´cia: ca– opisuje poj´cia: camera
mera obscura,
obscura, dagerotyp, podagerotyp, pozyzytyw, negatyw, fotokotyw, negatyw, fola˝, fotomonta˝, fotoretokola˝, fotoporta˝
monta˝, fotore– podaje przyk∏ady fotoporta˝
grafii dokumentalnej, re– wymienia rodzaje
klamowej, medycznej,
fotografii ze
reporta˝owej i charaktewzgl´du na funkryzuje je ze wzgl´du
cje u˝ytkowà
na u˝yte Êrodki arty– wykonuje samostyczne
dzielnie zdj´cia
– zna warsztat fotografika
aparatem cyfroi warunki dotyczàce fowym
tografowania
– wypowiada swoje opinie
– potrafi wykonaç fotografie i wykorzystaç je
w twórczy sposób
w swojej pracy plastycznej

Metoda pracy:
praca z tekstem
przewodnim lub
pokaz, prezentacja (do wyboru
nauczyciela)

– wymienia gatunki
filmowe
– wymienia osoby
odpowiedzialne
za powstawanie
filmu
– projektuje plakat
filmowy w dowolnej technice
– wykonuje zadanie
zgodnie z tematem

Metoda pracy:
Podr´cznik
praca z tekstem
rozdz. 26,
przewodnim, dys- zeszyt çw. cz. 2
kusja lub pokaz,
prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

– omawia gatunki filmowe
oraz sztandarowe dzie∏a
i przywo∏uje ich twórców
– potrafi wyjaÊniç,
na czym polega praca
na planie filmowym
– zna histori´ filmu, podaje przyk∏ady prze∏omowych realizacji
– wymienia filmy
najwiekszych re˝yserów
polskich
– okreÊla swoje zdanie
w stosunku do wspó∏czesnej kinematografii,
uzasadnia opinie
– w twórczy sposób przedstawia temat, dobiera
krój liter do obrazu i informacji

Podr´cznik
rozdz. 25.
zeszyt çw. cz. 2

Forma pracy:
indywidualna

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa
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Plan dydaktyczny nauczyciela
Wymagania programowe
Temat lekcji

29. Teatr
(1 godz.)
zakres tematyczny:
plastyka i media
/media jako narz´dzie sztuki

30. Reklama
(1 godz.)
zakres tematyczny:
plastyka i media
/media jako narz´dzie sztuki

Metody
i formy
pracy ucznia

Materia∏
w podr´czniku i zeszycie
çwiczeƒ

Podstawowe

Ponadpodstawowe

– rozró˝nia: teatr
dramatyczny,
pantomim´, balet, oper´
– rozumie poj´cia:
inscenizacja
– spektakl, scenografia, choreografia, scenariusz, rekwizyty,
kostiumy
– wykonuje zadanie
zgodnie z tematem

– omawia charakterystyczne cechy dla ró˝nych rodzajów teatru
– potrafi sprecyzowaç w∏asne oczekiwania teatralne
– dostrzega wartoÊci artystyczne w ca∏oÊci oraz
w elementach sk∏adowych
– oglàda przedstawienia
teatralne
– wykonuje çwiczenie plastyczne, twórczo wykorzystujàc swojà wiedz´

Metoda pracy:
Podr´cznik,
praca z tekstem
rozdz. 27,
przewodnim, dys- zeszyt çw. cz. 2
kusja lub pokaz,
prezentacja
(do wyboru nauczyciela)
çwiczenia z korektà nauczyciela

– wymienia rodzaje
reklam
– Êrodki plastyczne,
jakimi pos∏uguje
si´ reklama
– film, fotografia,
plakat, grafika
komputerowa
– podaje przyk∏ady
reklam
– projektuje reklam´ dowolnego
produktu
– zauwa˝a granic´
mi´dzy reklamà
a manipulacjà
– wykonuje zadanie
zgodnie z tematem

– dostrzega uwarunkowania wp∏ywajàce na rozwój reklamy
– dostrzega wartoÊci artystyczne w przedsi´wzi´ciach reklamowych
– omawia Êrodki artystyczne, jakimi pos∏ugujà si´
twórcy reklamy
– wypowiada swoje zdanie
na temat skutecznoÊci
i formy plastycznej reklamy
– wymienia nazwiska wybitnych twórców plakatu
polskiego
– wykonuje çwiczenie plastyczne, twórczo wykorzystujàc swojà wiedz´

Metoda pracy:
Podr´cznik
praca z tekstem
rozdz. 28,
przewodnim, dys- zeszyt çw. cz. 2
kusja lub pokaz,
prezentacja
(do wyboru nauczyciela)

Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

çwiczenia z korektà nauczyciela
Forma pracy:
indywidualna lub
zbiorowa

IV. Metody i formy pracy

Rozdział IV

Metody i formy pracy
Od charakteru prowadzonych zaj´ç uzale˝niony jest dobór odpowiednich procedur. Te z kolei przek∏adajà si´ na zaanga˝owanie i efektywnoÊç pracy ucznia na lekcji,
a cz´sto i po jej zakoƒczeniu.
Dydaktyka wspó∏czesna uznaje za najbardziej skuteczne metody:
1) podajàce (pogadanka, opowiadanie, opis, anegdota, objaÊnienie, wyjaÊnienie),
2) eksponujàce (pokaz, slajdy, film, lekcje w galerii, w muzeum lub w pracowni artysty),
3) praktyczne (analiza reprodukcji dzie∏a, samodzielne çwiczenia z korektà i bez korekty nauczyciela, plastyczne dzia∏ania w grupie),
4) problemowe (wyk∏ad problemowy, dyskusje, metody aktywizujàce).
Metody aktywizujàce sà na ogó∏ ju˝ znane, a o skutecznoÊci ich zastosowania mo˝na powiedzieç wiele dobrego. Przede wszystkim uczeƒ jest podmiotem tych dzia∏aƒ,
co ma ogromne znaczenie dla niego samego, jego potrzeby integracji i udowadniania swojej wartoÊci. Metody te, pos∏ugujàce si´ cz´sto zasadà wspó∏zawodnictwa, wyzwalajà ch´ç poznania i twórcze podejÊcie do tematu. Uczà równie˝ samodzielnoÊci
i odpowiedzialnoÊci za w∏asne opinie i dzia∏ania. Ch´ç wspó∏zawodnictwa powoduje
poszukiwanie nowych pomys∏ów i cz´sto przyczynia si´ do rozwijania zami∏owaƒ plastycznych.
W nauczaniu historii sztuki sà proponowane nast´pujàce rozwiàzania:
– pokaz multimedialny lub pokaz slajdów z komentarzem nauczyciela,
– praca z tekstem przewodnim,
– analiza dzie∏a sztuki (wg schematu podanego w zeszycie çw. cz. 2, rozdz. 29),
– wyszukiwanie i prezentacja dodatkowych êróde∏ z zakresu wiedzy o sztukach plastycznych,
– aktywne uczestnictwo w ˝yciu kulturalnym (wystawy, spektakle, dzie∏a artystyczne),
– utrwalenie materia∏u teoretycznego poprzez rozwiàzywanie testów, recenzje,
– lekcje w muzeach i galeriach,
– zwiedzanie zabytków podczas wycieczek zastosowanie metod aktywizujàcych
projektów, dramy czy burzy mózgów.
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åwiczenia praktyczne powinny byç ró˝norodne ze wzgl´du na zastosowane techniki i formy pracy i obejmowaç:
– wykorzystanie znanych i nowatorskich technik plastycznych,
– pokazy i prezentacje w∏asne uczniów,
– kompozycje na p∏aszczyênie i w przestrzeni (makiety, konstrukcje, formy przestrzenne),
– inspiracje wspó∏czesnymi mediami: fotografià, filmem, teatrem, reklamà,
– techniki komputerowe,
– realizacje w∏asne w szkole i poza nià,
– zaanga˝owanie w imprezy kulturalne we w∏asnej szkole, miejscowoÊci, regionie,
– techniki graficzne,
– udzia∏ w konkursach plastycznych oraz organizowanie innych konkursów o charakterze okolicznoÊciowym, artystycznym, reklamowym,
– szkice z natury: rysunkowe, malarskie, rzeêbiarskie,
– projektowanie ubioru, wn´trz, przedmiotów, graficzne (znak).
Metody pracy zwiàzane sà z wyborem miejsca zaj´ç. Oprócz szkolnej pracowni
mo˝na poleciç:
– sal´ komputerowà i audiowizualnà,
– korytarz szkolny,
– sal´ gimnastycznà,
– otoczenie szko∏y,
– ulic´,
– park/plener w okolicy,
– galeri´,
– muzeum,
– pracowni´ artysty.
Miejsce wybieramy w zale˝noÊci od mo˝liwoÊci i potrzeb.

Pracownia szkolna
Jej atmosfera i wyposa˝enie wp∏ywa niewàtpliwie na rozbudzenie zainteresowaƒ
i aktywnoÊci uczniów. Z doÊwiadczenia jednak wiemy, ˝e w takiej pracowni zazwyczaj
odbywajà si´ równie˝ inne zaj´cia, wobec czego jest wyposa˝ona standardowo.
Znacznie u∏atwià organizacj´ zaj´ç:
– zlew z bie˝àcà wodà na miejscu,
– szafka wy∏àcznie na materia∏y plastyczne,
– pojemniki na wod´ ma∏e i wi´ksze,
– folia do zabezpieczenia ∏awek,
– podk∏adki z grubej tektury,
– no˝yce,
– p´dzle, farby, kredki, kleje oraz papier – te materia∏y i przybory przydajà si´ cz´sto jako pogotowie plastyczne.

IV. Metody i formy pracy

Pracowni´ warto urzàdzaç stopniowo wspólnie z m∏odzie˝à. Mogà pojawiç si´
w niej:
– reprodukcje dzieł sztuki oprawione w ramy wiszàce na Êcianach,
– tablice poglàdowe (o stylach w architekturze albo technikach kulturalnych),
– bie˝àca ekspozycja prac uczniów,
– ewentualnie obraz, grafika lub rzeêba podarowana szkole przez profesjonalnego
artyst´ plastyka.
Metody pracy mogà przez lata ewoluowaç. Wiedza, doÊwiadczenie oraz intuicja
podpowie nauczycielowi lepsze rozwiàzanie w zale˝noÊci od grupy, z którà b´dzie
pracowa∏ i mo˝liwoÊci, jakie stwarza szko∏a. Warto zachowaç najlepsze prace uczniów,
które mogà byç pomocne w tej ewaluacji.

Warsztat nauczyciela
W pracy nauczyciela plastyki pomocne b´dà wydawnictwa adresowane bezpoÊrednio do niego, czyli przewodnik dla nauczyciela i scenariusze lekcji. Mo˝na si´ dodatkowo wspomóc foliogramami, które u∏atwiajà szczegó∏owà prezentacj´ dzie∏ i zjawisk
plastycznych, oraz krótkimi filmami edukacyjnymi na DVD. Polecane sà równie˝ publikacje fachowe z zakresu historii sztuki, opracowania biograficzne o wielkich artystach
oraz popularnonaukowe z zakresu sztuki, czyli s∏owniki, leksykony oraz inne, takie jak
albumy, wydawnictwa specjalistyczne o konkretnych technikach, multimedialne programy edukacyjne, filmy o sztuce.
Polecane jest, zw∏aszcza dla tego etapu edukacji, przygotowanie prezentacji multimedialnej (np. w programie PowerPoint) na lekcje dotyczàce historii sztuki, ale równie˝ dziedzin plastycznych i wspó∏czesnych mediów. Mogà je wykonywaç uczniowie
w ramach pracy na lekcji.
Dodatkowym elementem wspomagajàcym mogà byç kursy, warsztaty, seminaria
i konferencje organizowane dla nauczycieli plastyki przez oÊrodki metodyczne, szko∏y
i oÊrodki kultury.
Nauczyciel powinien orientowaç si´ w aktualnych wydarzeniach kulturalnych, posiadaç ugruntowanà i wcià˝ odÊwie˝anà wiedz´ z historii sztuki, aby wskazywaç zwiàzki, uczyç wartoÊciowanie i pomagaç rozumieç m∏odemu cz∏owiekowi sztuk´ wspó∏czesnà i szanowaç dawnà.
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Rozdział∏ V

Przewidywane osiàgni´cia ucznia

Absolwent gimnazjum powinien wykazaç si´ umiej´tnoÊcià praktycznego wykorzystania wiedzy i doÊwiadczeƒ zdobytych podczas lekcji plastyki oraz ch´cià uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych ró˝nego rodzaju.
TreÊci programu sà punktem odniesienia do opracowania szczegó∏owych osiàgni´ç
ucznia:
1. Kontakt z dzia∏ami sztuki – pomniki, galerie, muzea.
2. Ârodki wyrazu plastycznego. Dzia∏ania plastyczne w ró˝nych materia∏ach, technikach i formach.
3. Sztuka ludowa i zdobnictwo charakterystyczne dla danego regionu.
4. Ró˝norodne sposoby komunikowania (komunikacja pozawerbalna – j´zyk przestrzeni, koloru i cia∏a).
5. Krajobraz kulturowy – analiza i synteza tego wszystkiego, co stworzy∏ cz∏owiek
w d∏ugotrwa∏ym procesie rozwoju cywilizacji – zdobyczy zarówno materialnych,
jak i duchowych.
6. Kszta∏towanie otoczenia i form u˝ytkowych (funkcjonalnoÊç a estetyka).
7. Podstawowa wiedza o teatrze i filmie.
1) Osiàgni´cia wynikajàce ze zdobytej wiedzy o sztuce i kulturze
Uczeƒ potrafi:
– wymieniç i scharakteryzowaç dziedziny sztuk plastycznych
– wymieniç i scharakteryzowaç Êrodki ekspresji plastycznej
– analizowaç dzie∏a i zjawiska artystyczne
– porównywaç i wartoÊciowaç dzie∏a i zjawiska artystyczne
– omawiaç przyk∏ady sztuki ludowej i zdobnictwa charakterystycznego dla danego
regionu
– zrozumieç j´zyk przekazu sztuki w ró˝nych jej przejawach
– u˝ywaç terminów i poj´ç plastycznych ze zrozumieniem
– scharakteryzowaç ró˝ne formy aktywnoÊci kulturalnej
– wymieniç najwi´ksze osiàgni´cia teatralne i filmowe
– omówiç dzia∏anie wspó∏czesnych mediów
wskazywaç formy kontaktów ze sztukà
– zdobywaç samodzielnie informacje i pos∏ugiwaç si´ nimi

V. Przewidywane osiàgni´cia ucznia

2) Osiàgni´cia wynikajàce z w∏asnej aktywnoÊci plastycznej
Uczeƒ potrafi:
– prezentowaç i obroniç twórczoÊç w∏asnà
– planowaç realizacj´ zadania
– dobraç materia∏y, technik´ i sposób do zamierzonego zadania
– wykorzystaç mo˝liwoÊci p∏ynàce z u˝ytej techniki
– dobraç Êrodki wyrazu plastycznego do przedstawienia problemu
– mobilizowaç si´ w pracy, finalizowaç jà
– wspó∏pracowaç w grupie
– szanowaç prac´ w∏asnà i innych
– ekonomicznie wykorzystywaç czas i materia∏y
– poszukiwaç oryginalnego rozwiàzania, potrafi porzuciç schemat
– stosowaç podstawowe zasady estetyki w ˝yciu codziennym
– wykonywaç szkice z natury, studia rysunkowe, projekty form u˝ytkowych, napisy
i znaki graficzne
– pos∏ugiwaç si´ technikà komputerowà w celu przygotowania prezentacji, projektów, pokazów na zadany temat
– panowaç nad procesem twórczym, dostosowaç si´ do regu∏ okreÊlonych postawionym problemem, ∏àczyç przypadek z kontrolà, ekspresj´ twórczà z podporzàdkowaniem si´ za∏o˝onym ograniczeniom
– dbaç o estetyczny wyglàd w∏asny i otoczenia
– stosowaç zasady BHP
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Rozdział∏ VI

Ocena osiàgni´ç ucznia

Uczeƒ ma prawo znaç wymagania nauczyciela wynikajàce z realizowanego programu oraz zasady oceniania, które go dotyczà. Dla nauczyciela opracowanie tych zasad,
a zw∏aszcza ich zastosowanie, jest kwestià odpowiedzialnoÊci, poniewa˝ uwzgl´dniajàc trudnoÊci okresu dojrzewania i specyfik´ przedmiotu ocena powinna byç raczej
zach´tà ni˝ elementem egzekwowania wiedzy. W ocenie çwiczeƒ praktycznych nie
mo˝na oceniaç wy∏àcznie zdolnoÊci plastycznych. Podstawowym kryterium oceny
uczniów powinno byç zaanga˝owanie i wysi∏ek w∏o˝ony w realizacj´ zadania, a tak˝e
podejÊcie do tematu, przy czym nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e poziom umiej´tnoÊci
plastycznych i wiedzy o sztuce mo˝e byç bardzo zró˝nicowany. Uzdolnienia plastyczne i wiedza nie zawsze muszà si´ pokrywaç. Indywidualne podejÊcie do ka˝dego
ucznia powinno zmotywowaç go do dalszych poszukiwaç twórczych i jest warunkiem
rzetelnoÊci pozwalajàcej dostosowaç metody oceniania do mo˝liwoÊci ucznia.
Ocena jest informacjà dla ucznia, rodziców oraz nauczycieli innych przedmiotów
o osiàgni´ciach, trudnoÊciach, jak równie˝ wyjàtkowych uzdolnieniach m∏odego cz∏owieka. Jest równie˝ wskazówkà do dalszej pracy dla nauczyciela prowadzàcego przedmiot. Powinna byç jawna, oparta na jasnych, zrozumia∏ych dla m∏odzie˝y kryteriach,
z mo˝liwoÊcià poprawy, jeÊli uczeƒ wyrazi takà ochot´.
Na lekcji plastyki ocenie bie˝àcej podlega:
– przygotowanie do lekcji,
– aktywne uczestnictwo w zaj´ciach,
– zdolnoÊç analizy i syntezy problemów,
– umiej´tnoÊç wspó∏pracy w grupie,
– samodzielne, twórcze rozwiàzywanie problemów,
Ocenie podlegajà nast´pujàce formy pracy ucznia:
– wypowiedzi ustne,
– prace pisemne (referaty, testy),
– praktyczne çwiczenia plastyczne,
– udzia∏ w konkursach plastycznych,
– zadania ponadprogramowe wynikajàce z zainteresowaƒ i zdolnoÊci ucznia,
– aktywne uczestnictwo w ˝yciu szko∏y i Êrodowiska (oprawa plastyczna uroczystoÊci, organizowanie wystaw, innych wydarzeƒ o charakterze artystycznym).

VI. Ocena osiàgni´ç ucznia

Ocena prac plastycznych jest najtrudniejszà kwestià. W zwiàzku z tym nale˝y zwróciç na nià szczególnà uwag´.
Ocenie podlegajà nast´pujàce elementy pracy:
– trafnoÊç doboru Êrodków ekspresji plastycznej do postawionego problemu/zadanego tematu,
– umiej´tne wykorzystanie/kompozycja na p∏aszczyênie i w przestrzeni (zastosowanie barw, tonacja, kontrast, plama jako forma wyrazu ekspresji, faktura – poszukiwania w ró˝nych materia∏ach, kontrast faktur, poprawnoÊç zastosowania perspektywy),
– wyraz ogólny (inwencja twórcza),
– staranne wykonanie.
Ocen´ pracy plastycznej powinna poprzedzaç precyzyjna, zwi´z∏a korekta nauczyciela, pozwalajàca uczniom zauwa˝yç i nazwaç walory omawianej pracy. Pozwoli to
przyswoiç im terminologi´ plastycznà, którà sami b´dà si´ pos∏ugiwaç oraz poznaç
zasady oceniania prac plastycznych.
W ocenie wiedzy o sztuce nale˝y wziàç pod uwag´:
– walory j´zykowe i adekwatne u˝ywanie terminologii plastycznej w wypowiedziach
ustnych i pisemnych,
– osadzenie dzie∏a w kontekÊcie kulturowym,
– umiej´tnoÊç dostrze˝enie uwarunkowaƒ majàcych wp∏yw na twórców,
– znajomoÊç dzie∏ i ich twórców, zagadnieƒ zgodnoÊci sztuki (umiej´tnoÊç odpowiedzi na konkretne pytania),
– umiej´tnoÊç analizy i syntezy problemów,
– trafnoÊç argumentów w obronie swojej oceny dotyczàcej dzie∏a, kierunku lub
problemu,
– umiej´tnoÊç rozwini´cia postawionego problemu lub tematu,
– radoÊç z odkrywania tajemnicy, niewymiernej wartoÊci zawartej w dzie∏ach dawnych i wspó∏czesnych.
Oceny Êródroczne i ocena roczna podsumowujà prac´ ucznia na lekcjach plastyki
i wynika z przedmiotowego i wewnàtrzszkolnego systemu oceniania.
Zgodnie ze skalà cyfrowà 1–6 stosuje si´ nast´pujàce ich odpowiedniki i skróty:
– stopieƒ celujàcy – 6 (cel.)
– stopieƒ bardzo dobry – 5 (bdb.)
– stopieƒ dobry – 4 (db.)
– stopieƒ dostateczny – 3 (dst.)
– stopieƒ dopuszczajàcy – 2 (dop.)
– stopieƒ niedostateczna – 1 (ndst.)
Dopuszcza si´ stosowanie stopni ze znakiem „+“ i „–“, zw∏aszcza w ocenach bie˝àcych. Wymagania na poszczególne oceny szkolne powinny byç opracowane i podane
uczniom do wiadomoÊci na poczàtku roku szkolnego, a poprzez systematyczne ocenianie w ciàgu roku potwierdzanie, wówczas uczeƒ widzi praktyczne ich zastosowanie.
Oto przyk∏adowe zestawienie kryteriów ocen semestralnych i rocznych:
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Ocena celujàca:
Uczeƒ opanowa∏ wiedz´ i umiej´tnoÊci przewidziane na ocen´ bardzo dobrà, a poza tym:
– posiada imponujàcy zasób wiedzy i wysoki poziom umiej´tnoÊci,
– uczestniczy∏ w konkursach plastycznych,
– wykorzystywa∏ wiedz´ plastycznà i umiej´tnoÊci w nowych sytuacjach poznawczych,
– pracowa∏ systematycznie, zawsze by∏ przygotowany i aktywny na lekcjach, wykorzystywa∏ dodatkowe zadania wykraczajàce poza obowiàzkowe czynnoÊci lekcyjne,
– widaç jego pasj´ w rozwijaniu swoich zainteresowaƒ.
Ocena bardzo dobra:
Uczeƒ opanowa∏ wiedz´ i umiej´tnoÊç w pe∏nym zakresie treÊci okreÊlonych programem:
– posiada wiedz´ uzyskanà w wyniku rozwijania zainteresowaƒ podmiotem i umiej´tnoÊç zastosowania jej w swojej pracy twórczej,
– aktywnie pracowa∏ indywidualnie i zespo∏owo,
– uczestniczy∏ w konkursach przedmiotowych,
– stosowa∏ swojà wiedz´ w nowych sytuacjach poznawczych,
– dobrowolnie wykorzystywa∏ prace zwiàzane ze zdobywaniem i z zastosowaniem
wiedzy i umiej´tnoÊci.
Ocena dobra:
Uczeƒ opanowa∏ treÊci najwa˝niejsze w strukturze przedmiotu:
– wykaza∏ si´ umiej´tnoÊcià zastosowania wiadomoÊci w sytuacjach typowych, wed∏ug wzorów i schematów z lekcji i podr´czników,
– jest aktywny na lekcjach i zadowalajàco wykonuje zadania zwiàzane z procesem
lekcyjnym,
– czasami podejmuje dodatkowe zadania plastyczne.
Ocena dostateczna:
Uczeƒ opanowa∏ wiadomoÊci i umiej´tnoÊci na poziomie nieprzekraczajàcym wymagaƒ okreÊlonych w podstawie programowej:
– wykazywa∏ si´ niewielkà aktywnoÊcià na lekcjach, cz´sto by∏ nieprzygotowany,
– çwiczenia plastyczne wykonywa∏ niestarannie, niewielkim nak∏adem pracy.
Ocena dopuszczajàca:
Uczeƒ opanowa∏ zakres wiedzy i umiej´tnoÊci w nik∏ym zakresie, nie przekreÊla to
jednak jego szansy na uzyskanie podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciàgu dalszej
nauki. Poza tym:
– nie by∏ aktywny na lekcji,
– niedbale wykorzystywa∏ prace plastyczne,
– wyra˝a ch´ç poprawy.
Ocena niedostateczna:

VI. Ocena osiàgni´ç ucznia

Uczeƒ nie opanowa∏ zakresu wiadomoÊci i umiej´tnoÊci przewidzianych w podstawach programowych. Poza tym:
– ostentacyjnie wyra˝a lekcewa˝àcy stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub kolegów,
– przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
– odmawia wykonywania zadaƒ praktycznych i teoretycznych,
– nie wykazuje ch´ci poprawy, wi´c nie rokuje nadziei na uzyskanie podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciàgu dalszej nauki.

Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
Na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej (psychologiczno-pedagogicznej lub innej) nauczyciel ma obowiàzek obni˝yç wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemo˝liwiajàce mu sprostanie wymaganiom edukacyjnym lub sprawiajà trudnoÊci w uczeniu si´. Wówczas nauczyciel jest zobowiàzany opracowaç i podaç uczniowi nowy zakres treÊci programowych i kryteriów oceny dostosowanych do jego indywidualnych predyspozycji. Wiedza i doÊwiadczenie nauczyciela podpowiedzà mu, jakie metody wybraç, aby walory
przedmiotu przynios∏y pozytywne efekty psychoterapeutyczne. Dlatego nale˝y byç
cierpliwym i dociekliwym. Niejednokrotnie warto pozwoliç na skoƒczenie pracy w domu, zwracajàc przy tym uwag´ na samodzielnoÊç, co b´dzie mia∏o du˝e znaczenie dla
niego równie˝ w dalszym ˝yciu.
Do uczniów wymagajàcych szczególnej uwagi nale˝y równie˝ m∏odzie˝ wybitnie uzdolniona. W tym przypadku stymulacja ocenami jest mniej wa˝na, wa˝niejsza wydaje si´ uwaga i dodatkowo poÊwi´cony czas. Taki uczeƒ potrzebuje, aby wskazywaç mu nowe mo˝liwoÊci, wyjaÊniaç wi´cej i dog∏´bniej, stawiaç przed nim nowe
zadania. Rozpoznanie typu jego aktywnoÊci: s∏uchowej, wzrokowej czy czuciowej (kiedy dzia∏ania i emocjonalne zaanga˝owanie wp∏ywa na zapami´tywanie) pozwoli ukierunkowaç ucznia. Najwa˝niejsze, aby pomóc mu budowaç poczucie wartoÊci poprzez
pokazanie jego mo˝liwoÊci otoczeniu; wystawy, konkursy, prace na rzecz szko∏y i spo∏ecznoÊci lokalnej.
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Uwagi koƒcowe
M∏odzie˝ gimnazjalna jest ciekawa ˝ycia w ró˝nych jej aspektach. Owa ciekawoÊç
przybiera zazwyczaj aktywne formy, najch´tniej uczestniczenia nie tylko w wydarzeniach artystycznych w rodzinnej miejscowoÊci i poza nià.
Rolà nauczyciela jest równie˝ wskazywaç drogi rozwoju, pomagaç w wyborach
i wartoÊciowaniu szerokiej gamy ró˝norodnych zaj´ç i propozycji, z których jedne rozbudzajà zainteresowania i zami∏owania, inne mogà byç êród∏em alternatywnego podejÊcia do ˝ycia, przej´cia filozofii subkultur, czasem niebezpiecznych dla nastolatków
poszukujàcych swojego sposobu na ˝ycie. Natomiast kiedy punktem wyjÊcia jest tworzenie najbli˝szego otoczenia, w domu, szkole, miejscowoÊci – m∏ody cz∏owiek staje
si´ odpowiedzialny, a jego realizacje wykorzystujàce w praktyce zdobytà wiedz´, powodujà dowartoÊciowanie i okreÊlenie w∏asnej to˝samoÊci.
W∏aÊnie uczucie niedowartoÊciowania, idàce w parze z osamotnieniem bywa cz´sto przyczynà trudnoÊci wychowawczych z m∏odzie˝à. Plastyka jest przedmiotem,
który ma szanse te trudnoÊci pokonaç. Znów powracamy do znanej prawdy o koniecznoÊci indywidualnego traktowania uczniów, bo w takich przypadkach przynosi to
zaskakujàco pozytywne efekty. Takiego podejÊcia wymaga szczególnie m∏odzie˝ z deficytami i dysfunkcjami, która posiada specjalne zalecenia lekarskie, psychologiczne
i pedagogiczne. W takich przypadkach, po konsultacji z psychologiem i pedagogiem,
nauczyciel jest zobowiàzany opracowaç indywidualny program o obni˝onych czy specjalnych wymaganiach dla ka˝dego ucznia.
Wyzwolenie ch´ci ekspresji za pomocà Êrodków artystycznych jest cz´sto êród∏em
poznania l´ków, pragnieƒ, marzeƒ, innych pozytywnych i negatywnych emocji, o których m∏ody cz∏owiek nie chce, nie mo˝e lub nie potrafi powiedzieç. Dlatego arteterapia i socjoterapia cz´sto pos∏ugujà si´ metodami i formami plastycznymi w swojej
pracy terapeutycznej.
ÂwiadomoÊç tych mo˝liwoÊci powinna dawaç nauczycielowi plastyki poczucie wartoÊci, a zarazem odpowiedzialnoÊci za kszta∏towanie osobowoÊci uczniów.
W szczególnych przypadkach osób utalentowanych ta odpowiedzialnoÊç jest jeszcze wi´ksza, ale piel´gnowanie talentu jest trudem op∏acalnym dla wielu stron. Nauczyciel-konsultant, przewodnik, mo˝e nawet pierwszy mistrz staje si´ niekiedy dla
ucznia przyjacielem na ca∏e ˝ycie.
Dzi´ki pomocy i zaanga˝owaniu swojego nauczyciela uczeƒ ma szans´ podjàç w∏aÊciwe ˝yciowe wybory.
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