
Kl. 4

Temat: Techniki malarskie: temperowa, plakatowa, gwasz – 1 godz.

Pod tematem lekcji zapiszcie notatkę:

 Farby: temperowa, plakatowa, gwasz to rodzaj farb kryjących i 
szybkoschnących. Rozcieńcza się je wodą w trakcie miesznia.

Malarstwo temperowe – technika malowania przy użyciu farb temperowych 
oraz dzieła malarskie powstałe w tej technice. Malarstwo to, znane 
od starożytności, było wiodącą techniką w okresie średniowiecza. Farby 
temperowe szybko schną i nie wymagają gruntowania. Nadają się do malowania
na płótnie, desce oraz na zwykłym papierze.

Farba plakatowa (Plakatówka)  - rodzaj tempery, dobrze i równomiernie 
kryjącej, rozpuszczalnej w wodzie. Plakatówki stosuje się głównie w grafice 
użytkowej. Grafika użytkowa to wyodrębniony w połowie XIX w. dział grafiki 
artystycznej, służący konkretnym celom, obejmuje ilustrację, ekslibris, 
liternictwo, plakat, znaczki pocztowe i banknoty. 

Gwasz – farba wodna z domieszką kredy lub bieli (od XIX wieku ołowiowej 
lub cynkowej), nadającej jej właściwości kryjące, oraz gumy arabskiej będącej 
spoiwem. Znana w Europie od średniowiecza, stosowana głównie w XVII i 
XVIII wieku, choć jest ona popularna do dzisiaj.

Narzędzia stosowane w technikach plakatowej i temperowej:

- płaskie pędzle o różnej szerokości

- szpachelka malarska do rozprowadzania farb

- paleta do mieszania farb

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


