
 Scenariusz lekcji plastyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz
pomocy dydaktycznych w klasie piątej szkole podstawowej 

 

Temat: Faktura  i jej bogactwo w naturze i sztuce. 

Cele lekcji:
 Uczeń po zajęciach potrafi: 

– objaśnić, czym jest faktura, - określić rodzaje różnych powierzchni na przykładach z 
najbliższego otoczenia,

– wskazać różnorodne faktury w naturze, 
–  podać przykłady faktury w  malarstwie, rzeźbie i rysunku, 
– przedstawić, w jaki sposób powstaje faktura w dziele sztuki, 
– uzyskać w pracy fakturę używając różnych przedmiotów,
– poznaje nowe techniki i narzędzia,
–  wykorzystać w pracy plastycznej technikę frotażu.

Metody: 
- rozmowa, 
- praca z materiałem ilustracyjnym, 
- praca z tablicą interaktywną, 
- działanie praktyczne.

Formy pracy : 
- indywidualna, 
- zbiorowa. 

Środki dydaktyczne : 
- podręcznik,
- przedmioty, przyniesione przez nauczyciela, o różnych powierzchniach,
- prezentacja multimedialna, 
- kartka A 4, ołówek, pastele. 

TOK LEKCJI : 
Faza wprowadzająca: 
- sprawdzenie obecności, 
- przedstawienie celu i formy zajęć, 
- zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach. 

Faza realizacyjna: 
Nauczyciel: 
       pokazuje uczniom różne przedmioty, które posiadają fakturę. Uczniowie poprzez dotyk starają się 
określić powierzchnię tego przedmiotu.
       Wśród zgromadzonych rzeczy są m.in.  kawałki tkanin, koronek, kamienie, muszelki, kora, tektura 
falista, szyszki, piłeczki, styropian, folia bąbelkowa, papier ścierny, liście.

Uczniowie: 
       uczniowie opisują kolejno cechy powierzchni wskazanych przedmiotów. Cechy te zapisują na 
tablicy, a następnie w zeszytach uczniów. 



Nauczyciel: 
        tłumaczy, że wszystkie otaczające nas obiekty mają powierzchnię o określonej strukturze. Te cechy
powierzchni obiektów nazywamy fakturą. W dalszej części nauczyciel prezentuje pokaz slajdów 
zawierający przykłady obrazujące różne rodzaje faktur w przyrodzie, życiu codziennym i w sztuce. 
 
Nauczyciel pokazuje różne przykłady faktur, wykorzystując tablicę interaktywną: 

Źródło: www.google.com

     Nauczyciel wyjaśnia następnie, że bogactwo faktur istniejących w naturze i codziennych 
przedmiotach uzupełnia artysta. Kreuje on inne, nowe powierzchnie i celowo je wykorzystuje. Walory 
artystyczne są w dużej mierze wynikiem rodzaju stosowanego narzędzia oraz sposobem jego 
wykorzystania. Faktura artystyczna to cecha powierzchni dzieła: malarskiego, rzeźbiarskiego i 
architektonicznego. 

Przykłady różnorodnych faktur w malarstwie, nauczyciel prezentuje je na tablicy interaktywnej: 

http://www.google.com/


Są to obrazy: Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami,  Vincent van Gogh, Słoneczniki,   Pablo 
Picasso, Mandolina i Gitara.

Źródła:https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByd%C3%B3wka_z_pomara%C5%84czami
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha)
http://www.siemianowice.pl/kultura/aktualnosci/sniadanie-na-trawie-z-sck.9845/

Przykłady różnorodnych faktur w rzeźbie (tablica multimedialna): 

Rzeźby: Gian Lorenzo Bernini, Apollo i Dafne, Magdaleny Abakanowicz, Plecy.

Źródło: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/bernini-apollo-i-dafne/
https://mnwr.pl/magdalena-abakanowicz-plecy/

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByd%C3%B3wka_z_pomara%C5%84czami
https://mnwr.pl/magdalena-abakanowicz-plecy/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/bernini-apollo-i-dafne/
http://www.siemianowice.pl/kultura/aktualnosci/sniadanie-na-trawie-z-sck.9845/
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByd%C3%B3wka_z_pomara%C5%84czami


Przykłady różnorodnych faktur w architekturze: 

                                                                                                          
Zródła: www.google.com
http://www.zsplast.gdynia.pl/historia_sztuki/prezentacje/Architektura_nowozytna.pdf

      Nauczyciel: dopowiada również, że specyficznym rodzajem faktury powstającej na 
powierzchni obrazów olejnych, freskach i ceramice są krakelury, czyli siatka spękań na 
powierzchni dzieła. Najczęściej powstaje ona w wyniku upływu czasu i jest charakterystyczna dla 
starych dzieł. Zdarza się także, że artyści świadomie wykorzystują tę właściwość materiału 
(głównie werniksu) i  czynią z niej atut dekoracyjności.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakelura

Dodatkowo techniką malarską, polegającą na nakładaniu farby grubą, wypukłą warstwą przy 
pomocy szpachli lub pędzla, nazywamy impasto lub impast. Uzyskane w ten sposób nierówności 
tworzą urozmaiconą fakturę. Niektórzy artyści, chcąc uzyskać jeszcze większą „chropowatość”, 
dosypują do farby trocin, tłuczonego szkła, piasku lub żwiru. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakelura
http://www.zsplast.gdynia.pl/historia_sztuki/prezentacje/Architektura_nowozytna.pdf
http://www.google.com/


Źródło: https://jakmalowac.pl/2018/11/27/technika-impasto-kiedys-i-dzis-4-kroki/

Rodzaj narzędzi a faktura obrazu 

Artyści malarze, tworząc swoje obrazy, używają różnych narzędzi. Najczęściej jest to pędzel 
o różnej szerokości i twardości.  W celu namalowania chropowatej, fakturalnej powierzchni 
malarze stosują również szpachle (szpachelki) malarskie. Mają one zróżnicowaną wielkość i kształt 
końcówek umożliwiających nakładanie farb dla uzyskania wielości śladów fakturalnych. 

 

Szeroka szpachla, szpachelka z ostrą końcówką, długa szpachelka z wąską półkolistą końcówką.

Źródło: www.google.com

 
Nauczyciel: 
objaśnia ćwiczenie praktyczne: 
zadaniem uczniów będzie sporządzenie rysunku z użyciem materiałów przyniesionych przez 
nauczyciela i tymi, które uczniowie mają pod ręką. Uczniowie będą przykładać kartkę do różnych 
powierzchni i pocierać po niej ołówkiem lub kredką, pastelem. Tym samym zbiorą na niej różne ślady. 
Wyjaśnia, że ta technika plastyczna to frotaż (przecierka).
 
Uczniowie: szukają w sali lekcyjnej, wokół siebie, także np. w swoich piórnikach, obiektów o różnej 
fakturze i tworzą rysunek w technice frotażu. Następnie wycinają różne kształty i tworzą z tego obrazek.

http://www.google.com/
https://jakmalowac.pl/2018/11/27/technika-impasto-kiedys-i-dzis-4-kroki/


Źródło:http://zs-straszyn-artystycznie.blogspot.com/2012/10/co-to-jest-frotaz.html

Nauczyciel: 
– służy uczniom pomocą przy wykonywaniu zadań,
– eksponuje powstałe prace i omawia je wraz z uczniami. 

Nauczyciel: 
    w celu utrwalenia wiadomości o fakturze nauczyciel puszcza na tablicy interaktywnej prezentację 
poświęconą tworzeniu faktury z użyciem różnych przedmiotów, objaśniając jednocześnie jak ważną rolę
odgrywa ona w kreowaniu wizji artystycznej i samym odbiorze dzieła.

Filmik: http://scholaris.pl/zasob/110334

Uczniowie: 
- podejmują rozmowę na temat prezentowanych dział i samej potrzeby stosowania różnych faktur.

Faza podsumowująca 

Nauczyciel: 
- kontroluje poprawność udzielanych odpowiedzi, 
- omawia i ocenia pracę uczniów, 
- wraz z uczniami powtarza i podsumowuje wiadomości dotyczące faktury, 
- omawia materiały potrzebne na następną lekcję. 

http://scholaris.pl/zasob/110334
http://zs-straszyn-artystycznie.blogspot.com/2012/10/co-to-jest-frotaz.html

