
ARTYSTA 

KLASY II-III 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

1. Samodzielnie przygotuj prezentację na temat wybranej techniki plastycznej, 

zaprezentuj ją przed klasą i pokaż 5 autorskich prac przygotowanych omawianym 

sposobem. (Prezentacja powinna zawierać minimum 6 slajdów). 

2. „W bajkolandii” – Zaprojektuj eko kostium dla postaci z Twojej ulubionej bajki, 

pochwal się swoją twórczością przed kolegami i koleżankami z klasy. 

3. Wybierz się do muzeum lub teatru, napisz krótką relację wzbogaconą zdjęciami  

i dołącz bilet wstępu. Pracę wykonaj na kartce z bloku technicznego formatu A3.  

4. Zaprojektuj i uszyj zabawkę lub torbę z tkanin, zadbaj o elementy ozdobne. Pochwal 

się swoim dziełem przed rówieśnikami. 

5. Przygotuj album o dawnych instrumentach muzycznych świata (minimum 10) oraz  

samodzielnie wykonaj instrument muzyczny, zaprezentuj wydawany przez niego 

dźwięk. 

 

ZADANIA DO WYBORU:  

1. Wykonaj samodzielnie krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie „ARTYSTA  

OD ZARUSKIEGO”. Zadbaj o to, żaby hasła nawiązywały tematyką do rozwiązania 

krzyżówki. (Krzyżówkę wykonaj na kartce formatu A3) 

2. Przygotuj mini fotoreportaż z wybranej uroczystości klasowej lub szkolnej  

o charakterze artystycznym. 

3. Aktywnie uczestnicz w Szkolnym Przeglądzie Talentów organizowanym na terenie 

szkoły. Zaprezentuj swój talent przed innymi dziećmi. 

4. Wykonaj witraż formatu A3 nawiązujący tematyką do patrona naszej szkoły, 

zaprezentuj ten projekt w klasie. 

5. Samodzielnie napisz wiersz o dowolnej tematyce i zaprezentuj własne dzieło przed 

publicznością (minimum 15 wersów). 

6. Wciel się w rolę reżysera i bądź twórcą fantastycznego filmu. Nadaj mu tytuł, 

zaprezentuj bohaterów i stwórz jego klatki filmowe dowolną techniką na rolce tapety 



papierowej (minimum 10 klatek filmowych). Pokaż swoje dzieło klasie i opowiedz  

o swojej twórczości. 

7. Przygotuj słownik terminów teatralnych (minimum 10), wzbogać go o piękne rysunki 

nawiązujące do tematu przewodniego. Pracę wykonaj w zeszycie 16 kartkowym.  

8. Samodzielne naucz się grać dwóch wybranych przez Ciebie utworów na dzwonkach 

chromatycznych lub innym instrumencie, zaprezentuj się przed klasą. 

9. Przygotuj 3 kartki okolicznościowe, jedną wykonaną techniką scrapbookingu, drugą 

za pomocą wydzieranki papierowej, a trzecią za pomocą techniki quilling. 

10. Przygotuj rzeźbę o dowolnej tematyce. Możesz wykorzystać dowolne materiały  

do jej wykonania. 

 

 


