
Kl. 5

Temat lekcji: Kompozycja symetryczna – Bukiet dla mojej mamy 

2 godz.

Pod tematem zapiszcie:

Kompozycja symetryczna – symetryczne rozmieszczenie elementów wizualnych dzieła. 
Oś symetrii jest na obrazach elementem domyślnym, dzieli ona obraz na części, które 
stanowią względem siebie lustrzane odbicie.

kompozycja asymetryczna - nie dzieli obrazu na dwie równe, podobne do siebie połowy, 
ponieważ jej elementy rozmieszczone są w różny sposób.

Potrzebne materiały:

- kolorowa kartka techniczna

- kolorowe kartki ( mogą być ksero)

- klej

- nożyczki

- cyrkiel

W poniższym filmiku macie pokazany sposób wykonania poszczególnych kwiatów z kółek. 
Może to być jednorodny bukiet (z takich samych kwiatów) lub mieszany – to już zależy od 
Waszej pomysłowości. Zanim zaczniecie wycinać, dobierzcie sobie odpowiednią kolorystykę 
tła, poszczególnych kwiatów i elementów ozdobnych.

Przygotowane kwiaty naklejamy na kolorową kartkę tak, aby powstał bukiet. Można dorobić 
w tej samej technice liście i np. flakon

Proste i szybkie kwiaty z papierowych kółek

https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0

Wszystkim przypominam o zaległych pracach plastycznych! Niektórzy z Was 
do tej pory nie wykonali ani jednej pracy – zbliża się koniec roku i czas 
wystawiania ocen!

Zachęcam do udziału w konkursach:

Uczniowie, którzy wezmą udział w wybranym konkursie (lub obu) i wykonają 
plakat lub laurkę otrzymają dodatkową ocenę (oceny) celującą z plastyki. 
Pamiętamy jednak, że praca konkursowa musi być pomysłowa i bardzo 
staranna. Zdjęcia prac przesyłamy na podany adres mailowy, a oryginały prac 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0


zatrzymujemy. Po powrocie do szkoły chcielibyśmy zorganizować 
pokonkursową wystawę prac.

 Szkolnym konkursie plastycznym w ramach obchodów 100 rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II – naszego patrona. (Propozycja konkursu 
zamieszczona jest w zakładce naszej biblioteki szkolnej)

Celem konkursu jest wykonanie  plakatu nawiązującego do życia Jana 
Pawła II

 Technika: dowolna 

 Format: A4

Termin wykonania prac: 15.05.2020

 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 
zaprasza serdecznie dzieci, dorosłych oraz całe rodziny do udziału w 
konkursie "Laurka dla Jana Pawła II", który został zorganizowany dla
uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Z uwagi na wyjątkowe 
okoliczności i panującą sytuację prace przesyłane będą drogą 
elektroniczną.
Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne 
świętowanie 100.    rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie laurki dla Jana Pawła II w 
sposób tradycyjny (ręcznie) lub elektronicznie przy pomocy programów 
graficznych (rekomendowany Tux Paint). 
Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać do nas 
zdjęcie, a w przypadku programów graficznych wyeksportować obraz i 
przesłać do nas plik.

Praca może zostać wykonana indywidualnie lub może to być to praca 
rodzinna.

Zgłoszenie należy przesłać wskazanymi w regulaminie kanałami do 
13.05.2020 r.

Regulamin w załączniku na str. szkoly.


