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Cele ogólne:  

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji- 

percepcja sztuki.  

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.  

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki 

Opis innowacji 

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas I gimnazjum i będzie 

realizowana podczas jednej godziny zajęć artystycznych raz w tygodniu w 

ciągu jednego roku szkolnego.  Zachowuje cele kształcenia i umiejętności 

uczniów określone w podstawie programowej (Odbiór wypowiedzi i 

wykorzystanie zawartych w nich informacji; Tworzenie wypowiedzi; Analiza i 

interpretacja tekstów kultury). 

Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom życie i twórczość 

największych artystów. Gimnazjaliści zapoznają się w twórczością dwunastu 

najwybitniejszych artystów z całego świata. Zdobyte informacje o twórcach i 

ich dziełach pomogą uczniom wykonać własne prace plastyczne inspirowane 

sztuką światową. Innowacja przewiduje stworzenie prac plastycznych 

opartych na materiałach i technikach, którymi posługiwali się autorzy 

prezentowanych dzieł, inne skupią się na tematach lub scenach, po jakie 

sięgali. Uczniowie stworzą afrykańskie maski, japońskie grafiki oraz obrazy i 

rzeźby artystów europejskich.  

W pierwszej kolejności uczniowie zapoznają się z biografią i założeniami 

twórczymi określonego artysty, np. Vincenta van Gogh. Następnie zostanie im 



przybliżona twórczość i na podstawie jednego z obrazów stworzą pracę 

plastyczną, np. na podstawie obrazu „Gwieździste niebo” Vincenta van Gogha 

uczniowie poznają technikę jaką malował.  Po zapoznaniu się z życiem i 

twórczością wszystkich artystów każdy uczeń wybierze twórcę, który jest mu 

najbardziej bliski twórczo, mentalnie lub życiowo. Po czym stworzy pracę w 

wybranej przez siebie tematyce i technice zainspirowaną życiem, bądź  

twórczością swojego ulubionego artysty. Na koniec innowacji zostanie 

zorganizowana wystawa prac plastycznych gimnazjalistów. 

Przewidziane formy i techniki pracy:  

1. Metoda projektu;  

2. Prace indywidualne i zespołowe;  

3. Tworzenie prac plastycznych technikami tradycyjnymi i innowacyjnymi;  

4. Prezentacje multimedialne;  

5. Projekcje filmowe z zakresu kultury i sztuki;  

6. Wystawa artystyczna prac plastycznych. 

 

 

 

 

 


