
 

Plan pracy zdalnej: 

 

1. Podanie tematu zadania i przesłanie materiałów edukacyjnych  poprzez platformę 

internetową https://pl.pinterest.com/zskplastyk/ lub bezpośrednio w załączniku mailowym. 

2. Podanie wytycznych dotyczących techniki, formatu i charakteru pracy oraz terminu realizacji. 

3. Korekta na podstawie zdjęcia pracy wykonanego telefonem komórkowym przesłanego na 

adres mailowy nauczyciela. 

 

Plan pracy będzie odbywał się zgodnie z  ustalonym programem nauczania. Uczniowie po otrzymaniu 

informacji o swoich zadaniach,  muszą do  określonego  terminu wysyłać swoje realizacje artystyczne 

w postaci fotografii pracy plastycznej na skrzynkę pocztowa nauczyciela: smolenjustyna@gmail.com  

 

Zagadnienia z Technik malarskich i pozłotniczych: 

 

KLASA II  

 

I termin: piątek 3 kwietnia, do godz. 18.00 

 Zadanie dodatkowe: Technika tempery na desce, kopia fragmentu obrazu Botticellego 

ze złoceniami- kontynuacja pracy  

 Ilustracja do atlasu fauny i flory, techniki mieszane na papierze akwarelowym: tempera, 

gwasz, tusz, piórko, cienkopis, 2 x format A3 

 

II termin: środa 8 kwietnia, do godz. 18.00 

 Ilustracja do atlasu fauny i flory, techniki mieszane na papierze akwarelowym: tempera, 

gwasz, tusz, piórko, cienkopis, 2 x format A3 

 Zadanie dodatkowe: Technika tempery na desce, kopia fragmentu obrazu Botticellego 

ze złoceniami- kontynuacja pracy w domu   

III termin: wtorek 14 kwietnia 

 Ilustracja do atlasu fauny i flory, techniki mieszane na papierze akwarelowym: tempera, 

gwasz, tusz, piórko, cienkopis, 2 x format A3 

 Zadanie dodatkowe: Technika tempery na desce, kopia fragmentu obrazu Botticellego 

ze złoceniami- kontynuacja pracy w domu 

 

https://pl.pinterest.com/zskplastyk/


IV termin: piątek 17 kwietnia 

 Ilustracja do atlasu fauny i flory, techniki mieszane na papierze akwarelowym: tempera, 

gwasz, tusz, piórko, cienkopis, 2x format A3 

 Zadanie dodatkowe: Technika tempery na desce, kopia fragmentu obrazu Botticellego 

ze złoceniami- kontynuacja pracy w domu 

 

KLASA IV 

 

I termin: piątek 27 marca, do godz. 18.00 

 Ikona- kontynuacja pracy 

 Konspekt pracy dyplomowej. Opracowanie tekstu pracy dyplomowej. 

 Omówienie realizacji pracy dyplomowej – kontynuacja.  

II termin: piątek 3 kwietnia, do godz. 18.00 

 Ikona- kontynuacja pracy 

 Konspekt pracy dyplomowej. Opracowanie tekstu pracy dyplomowej. 

 Omówienie realizacji pracy dyplomowej – kontynuacja.  

 

III termin: środa 8 kwietnia, do godz. 18.00 

 Ikona- kontynuacja pracy 

 Konspekt pracy dyplomowej. Opracowanie tekstu pracy dyplomowej. 

 Omówienie realizacji pracy dyplomowej – kontynuacja.  

 

IV termin: wtorek 14 kwietnia, do godz. 18.00 

 Ikona- kontynuacja pracy 

 Konspekt pracy dyplomowej. Opracowanie tekstu pracy dyplomowej. 

 Omówienie realizacji pracy dyplomowej – kontynuacja.  

 

 

 


