
KONSPEKT LEKCJI PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM 

IMPRESJONIZM- PRZYKŁADY DZIEŁ.  
 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE :  

Interpretacja przestrzeni, światła i zestawów barwnych. Zasady 

przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie obrazu. Budowanie obrazu 

światłem i kolorem. Nowe techniki malarskie, puentylizm i dywizjonizm.  

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

CEL OGÓLNY:  

Wyjaśnienie pojęć: impresjonizm, neoimpresjonizm, dywizjonizm, 

puentylizm. Zapoznanie się z przedstawicielami impresjonizmu i ich 

dziełami.  

CELE OPERACYJNE: 

- uczeń wyjaśnia pojęcie „impresja”, 

- zna sylwetki głównych przedstawicieli impresjonizmu, 

- wymienia cechy malarstwa impresjonizmu (technika rodzajowa i 

pejzaż, malowanie chwilowych wrażeń, uwzględnianie wpływu 

światła na kolor, zaniechanie koloru lokalnego, zatarcie konturów), 

- omawia nowe zasady kształtowania obrazu, 

- uzasadnia otwartość kompozycji, 

- omawia pojęcia: barwy czyste, alla prima, dywizjonizm, puentylizm, 

- potrafi wymienić i omówić obrazy: „Impresja- wschód słońca” i 

„Katedra w Rouen” MONETA, „Huśtawka” RENOIRA, „Błękitne 

tancerki” DEGASA, „Żółte żagle” SIGNACA, „Niedzielne popołudnie 

na wyspie Grande Jatte” SEURATA, „Dzieci w ogrodzie” 

PODKOWIŃSKIEGO, „Lato” PANKIEWICZA 

- potrafi napisać notatkę. 



MATODY PRACY: 

- praca z tekstem przewodnim, 

- dyskusja dydaktyczna, 

- metoda aktywnego opisu, 

- sporządza notatkę 

 

FORMA PRACY: 

- indywidualna, 

- grupowa 

 

MATERIAŁY, ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- koło barw 

- podręcznik: „Plastyka 2” – Stanisław Krzysztof Stopczyk 

- Reprodukcje z czasopism – „Wielcy malarze” 

- Plansza ilustrująca technikę puentylizmu i sposób mieszania barw 

w dziełach impresjonistycznych 

- Francesco Salvi 

„Wielcy mistrzowie- impresjoniści” 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA. 

Wprowadzenie do tematu lekcji. Wyjaśnienie terminu impresja: Pokaz 

reprodukcji obrazu Clauda Moneta „Impresja- wschód słońca. 

 

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA. 



 

Zapoznanie się z tekstem podręcznika dotyczącego impresjonizmu. 

Krótka charakterystyka twórców impresjonizmu- miniwykład.  

- Analiza i porównanie cyklów obrazów Clauda Moneta: Katedra w 

Rouen, Stogi, Nenufary oraz Augusta Renoira: Huśtawka, Droga 

pnąca się wśród traw, Śniadanie wioślarzy, Edgara Degasa : 

Błękitne tancerki, Wyścigi konne, Paula Signaca: Żółte żagle, 

Georgesa Seurata: Niedzielne popołudnie na Grande Jatte oraz 

Władysława Podkowińskiego: Dzieci w ogrodzie i Józefa 

Pankiewicza: Lato. 

Wyciągnięcie wniosków (czyli cech) dotyczących malarstwa 

impresjonizmu, takich jak: utrwalenie wrażeń barwnych i świetlnych, 

wpływ światła słonecznego na kolor, wrażenie głębi uzyskiwano 

kolorem, nie stosowano czerni, malarstwo jasne, świetliste, granice 

malowanych przedmiotów zacierają się, płaszczyzna obrazu składa się 

z niewielkich plamek, kompozycja otwarta. 

Wyjaśnienie pojęcia: alla prima, neoimpresjonizm, dywizjonizm, 

puentylizm. 

III FAZA KOŃCOWA 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości w formie gwiazdy pytań.  



 

Gdzie? 
- w Europie (Niemcy, Hiszpania, Anglia, Francja, Portugalia, Włochy 
- Ameryka Środkowa, Północna, Meksyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy?        Co? 
Od 1600 do poł. XVIII w.      Sztuka baroku 

o Architektura 

o Malarstwo 

o Rzeźba 

 
Po co? 

-by Kościół katolicki  
  prowadził walkę  
  z reformacją 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Jak? 
 

- bogactwo ozdób 
- malarstwo iluzjonistyczne 
- dynamika, gwałtowność, ekspresja 
- realistyczne 
- sceny religijne, portrety, sceny 

rodzajowe, mitologiczne 
- związek architektury z rzeźbą i 

malarstwem 

 Kto? 
• architekci 
- Giacomo della Porta 
- Francesco Borromini 
- Giovanni Trevano 

• malarze 
- Andrea Pozzo 
- Velazquez 
- Pietno da Costana 
- Peter Paul Rubens 
- Rembrandt van Rijn 

• Rzeźbiarze 
- Bernini, itp 

 


