
Od  06. 04  do 08. 04 
j. polski  klasa VI B  

 

 nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

  Zagadnienie : Czarodzieje pędzla i pióra.  Rady dla opisujących obraz.Paul Cezanne 

Martwa natura  z jabłkami i pomarańczami 

 

 Poznam obraz Paul Cezanne Martwa natura  z jabłkami i pomarańczami  oraz zasady 

redagowania opisu obrazu. 

 

 Zagadnienie  obejmuje 2 jednostki  lekcyjne 

1. Poznaj sylwetkę  artysty. 

  https://www.youtube.com/watch?v=ZwrqW8QMAMU 

Polecenie: Na podstawie  filmu sporządź  w  zeszycie mapę   słów  dotyczącą artysty, zwróć  

uwagę  na  martwą  naturę. 

 Np. wielość punktów  widzenia  w martwej  naturze, wnikliwa  obserwacja, 

intensywność  barw, ojciec malarstwa,   trzy bryły : stożek, walec, kula,  geometryzacja. 

2. Obejrzyj  prezentacje o rodzajach  malarstwa 

Polecenie:  zapisz  w zeszycie słowa klucze  związane  z malarstwem 

3. Odkryj elementy obrazu pt. „Martwa natura z jabłkami i pomarańczami” 

https://www.youtube.com/watch?v=erCiLPbeNs0 

4.  Przed  Tobą obraz  Paula Cezanne ,  dokładniej obejrzyj  obraz: pojedyncze elementy  

jak i całość. 

https://www.youtube.com/watch?v=LCze4W-QN7k 

 

Paul Cézanne „Martwa natura z jabłkami i pomarańczami” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwrqW8QMAMU
https://www.youtube.com/watch?v=erCiLPbeNs0
https://www.youtube.com/watch?v=LCze4W-QN7k


 PRACA  Z  DZIEŁEM  PLASTYCZNYM 

 a) Wykonaj   z podręcznika literackiego  polecenie  2 ze str.209, możesz  skorzystać z 

podręcznika z wsipnet. 

 Narysuj  stożek, kulę i walec   obok wypisz przedmioty, które znajdują się  na obrazie 

przypominające te  kształty. 

Stożek -  

 Walec-  np.  nóżka patery 

 Kula- jabłka 

b) Jesteś  uczestnikiem aukcji i pragniesz kupić obraz Paul Cezanne „Martwa natura  z 

jabłkami i pomarańczami”. Podaj dwa  argumenty z jakiego powodu chcesz mieć go w 

swojej  kolekcji. Zapisz je w zeszycie. 

 Potrzebne słownictwo znajdziesz na stronie 210  w podręczniku przy zadaniu 5 i 6. 

Możesz również  skorzystać z podręcznika we wsipnet. 

  Wykorzystaj również te  informacje. 

Martwa natura z jabłkami i pomarańczami” to obraz Paula Cézanne'a, który powstawał w 

latach 1895-1900, a namalowany został techniką olejną na płótnie. Już przy pobieżnym 

oglądzie zwraca gra z perspektywą, jaką prowadzi francuski artysta – porzucił on jej 

zbieżną formę (wszystkie linie spotykają się w punkcie centralnym) na rzecz równoległych 

planów biegnących w głąb dzieła. 

c) Dopisz  do wyrazu  obraz  3 wyrazy bliskoznaczne ( synonimy)  

                       sztych                                                                portret 

                    rycina                                    obraz                          miniatura 

d) Przeczytaj w podręczniku  informacje   w jaki sposób dokonujemy  opisu dzieła 

plastycznego  str. 211- podręcznik. 

Przykładowy  schemat  możesz zapisać go do zeszytu lub też wydrukować  i wkleić 

Schemat opisu obrazu 

Wstęp 

 Kto jest autorem obrazu? 

 Kiedy powstało dzieło? 

 W jakiej technice je wykonano? 

 Gdzie znajduje się obraz? 

Rozwinięcie 

 Jaka jest tematyka obrazu? 

 Co przedstawia? (ogólnie) 

 Co jest punktem centralnym? (opisz go) 

 Co znajduje się na pierwszym planie? (na prawo i na lewo) 

 Co znajduje się na drugim planie? (jeśli takowy jest) 



 Jak wykonano tło i co ono przedstawia? 

 Jakie barwy zastosował artysta i co przez nie uzyskał? 

 Jaki jest nastrój obrazu, jakie uczucia wzbudza? 

Zakończenie 

 Jak oceniasz malowidło? 

 Dlaczego Ci się podoba/nie podoba? 

 Czy taki rodzaj sztuki do Ciebie przemawia? 

  

 

 Słownictwo do opisu obrazu 

Opisując obraz, uwzględnij: 

1.Słownictwo określające stosunki przestrzenne: na pierwszym/na drugim planie, w 

centrum obrazu, w głębi, w tle, przy, obok, koło, nieopodal, niedaleko, w pobliżu, opodal, 

bliżej, nieco bliżej, tuż za, dalej, w rogu, na dole, na górze, naprzeciwko, po przeciwnej 

stronie, na wprost, po drugiej stronie, z boku, z prawej/z lewej strony, po obu stronach, nad, 

ponad, poniżej, pod, w środku, pośrodku. 

2.Słownictwo nazywające kolory: jednobarwny, różnobarwny, wielokolorowy, pstrokaty, 

ostry, krzykliwy, jasny, ciemny, czerwony, zielony, żółty, brązowy ... 

3.Słownictwo nazywające kształty: prostokątny, kwadratowy, okrągły, trójkątny, podłużny, 

owalny ... 

4.Słownictwo nazywające wielkość: duży, mały, średniej wielkości, niewielki, ogromny, 

monumentalny, niepozorny ... 

5.Słownictwo określające nastrój: pogodny, radosny, wesoły, melancholijny, ponury, 

smutny, tajemniczy, niesamowity, podniosły, uroczysty ... 

 Praca  domowa długoterminowa . Dokonaj dowolnego opisu  obrazu przedstawiającego 

martwą  naturę . Pamiętaj  o   schemacie    opisu  jak również uwzględnij słownictwo. 

Masz na to  dwa  tygodnie do 23 kwietnia .  Prace prześlij na pocztę pod adres: 

g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl 

 Dla chętnych . Obejrzyj  dzieła Paula  Cezanne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNU4Jr790o8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t90zJ__OC3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNU4Jr790o8 

 

 

ZAGADNIENIE :  Słowem  malowane Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne 

jabłka”. 

 

Poznam wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Olejne jabłka”  i dokonam jego  

analizy. 

 Obejrzyj  prezentacje  dotyczącą wiersza jak również jego autora. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNU4Jr790o8
https://www.youtube.com/watch?v=t90zJ__OC3s
https://www.youtube.com/watch?v=yNU4Jr790o8


http://www.pz2.edu.pl/info/wp-content/uploads/2016/01/h_Maria-Pawlikowska-

Jasnorzewska.pdf 

 Poetyckie  spojrzenie  na wiersz – praca  z tekstem 

 Polecenie. 1 Przeczytaj   wiersz pt. Olejne  jabłka Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej- 

podręcznik  str. 212 lub w podręczniku  na wsinet. Następnie  zapisz  w zeszycie  4 

wyrazy , które  kojarzą ci się z tym utworem. 

 Polecenie 2  Narysuj  jabłko  zgodnie  z opisem  zawartym  w  pierwszej zwrotce  

następnie   wypisz te wyrazy z wiersza np. podciągnięte  zielenią, kwadratowo krzywe 

 

   Polecenie 3 : Wykonaj   z podręcznika zadanie 1 ze strony  213 . Stwórz 

minisłowniczek wymienionych  w utworze terminów dotyczących sztuki np. cień , biel  

cynkowa…………. 

Środki  poetyckie występujące  w  wierszu. 

 Polecenie 4 :Przeczytaj   informacje  dotyczące  wiersza . Odszukaj  fragment  o 

środkach poetyckich i zapisz  w zeszycie. 

 Tytuł wiersza nawiązuje do popularnego w Młodej Polsce malarstwa olejnego. Utwór składa 

się z dwóch czterowersowych strof o rymach krzyżowych (rymują się pierwszy wers z 

trzecim, drugi czwartym: ABAB). 

 Utwór jest poetyckim opisem dzieła plastycznego, obfitującym w szczegóły;  

Podstawowe środki stylistyczne w utworze to: EPITETY: biele cynkowe, modry krążek ; 

PORÓWNANIE: Jabłko [ ], ma na policzku białe światełko, jak żywe ; METAFORY: biele 

cynkowe śnią ciche (animizacja);  

Podmiot liryczny nie jest wyeksponowany w wierszu, nie używa zaimków świadczących o 

byciu kobietą lub mężczyzną, nie zwraca się również do konkretnego adresata/adresatów; 

 Podmiot liryczny mimo, iż nie ujawnia swojej płci można utożsamić z poetką, gdyż używa 

wielu zwrotów świadczących o znajomości warsztatu malarskiego, np. kraplak, czy biele 

cynkowe - substancja chemiczna, która służy artyście do uzyskania białego koloru farby; Ja 

liryczne skupia się na szczegółowym opisie obrazu, nie pomija żadnego elementu.  

Opis obfituje w wiele barw, które czynią z wiersza bardziej intensywnie działający na 

wyobraźnię utwór; Wiersz nie zawiera wyrazów nacechowanych emocjonalnie, jednak 

wyzwala w odbiorcy silne, pozytywne emocje. 

http://www.pz2.edu.pl/info/wp-content/uploads/2016/01/h_Maria-Pawlikowska-Jasnorzewska.pdf
http://www.pz2.edu.pl/info/wp-content/uploads/2016/01/h_Maria-Pawlikowska-Jasnorzewska.pdf


Polecenie. 5 Wykonaj w zeszycie zadanie 7 ze strony 213. 

 Dla  chętnych: Wykonaj  kolaż z różnych materiałów zatytułowany Rozmowa  sztuk.- do  

20 kwietnia 

 Powodzenia ! 

Życzę zdrowych świąt. 

 

 

 

 
 


