
RYSUNEK, KOLOROWANKA

Twórczość Fridy
Kahlo

 portret



Frida Kahlo to meksykańska
malarka, słynąca z malowania  
autoportretów.

Kim jest
Frida

Kahlo?



Zastanów
się...

Czy na obrazie pt.
Autoportret z

cierniowym
naszyjnikiem i

kolibrem widzimy
Fridę Kahlo, czy inną

osobę?



Autoportret to obraz
przedstawiający
osobę malującą ten
obraz. 
Jeśli namalujesz
siebie, będzie to
autoportret.

Czym jest
autoportret?



Czym jest
portret?Portret to obraz

przedstawiający inną
osobę niż ta malująca
ten obraz. 
Jeśli namalujesz
kogoś innego niż
siebie, jest to portret.



autoportret
namalowany

przez Fridę Kahlo
(bo na obrazie

namalowana jest
Frida)



(bo na obrazie
namalowany jest

ktoś inny niż Frida)

portret
namalowany

przez Fridę Kahlo



 autoportretportret
namalowany przez Kahlo namalowany przez Kahlo



autoportret
namalowany
przez Fridę Kahlo

portret
namalowany
przez Fridę Kahlo

Dopasuj



Obejrzyj...
i dowiedz się
nieco informacji
o Fridzie Kahlo

https://www.youtube.com/watch?
v=9JMdzf_DjR8&ab_channel=JAS

NASTRONA



Obejrzyj...
Muzeum
poświęcone
Fridzie Kahlo
znajdujace się w
domu, w którym
się urodziła https://artsandculture.google.

com/partner/museo-frida-
kahlo



Obejrzyj...
prace Fridy Kahlo,
które znajdziesz w
aplikacji Google
Arts and Culture

https://artsandculture.google.co
m/entity/frida-kahlo/m015k04?

categoryId=artist



NAJSŁYNNIEJSZE
OBRAZY

Autoportret w
aksamitnej sukni



NAJSŁYNNIEJSZE
OBRAZY

Dwie Fridy



NAJSŁYNNIEJSZE
OBRAZY

Frida i Diego
Rivera



rysunek

kolorowanka

Przejdźmy
do zadań



Poćwicz rysowanie
części twarzy: ust, nosa

i oczu.

1.ZADANIE



PRZYGOTUJ

ołówek
kartkę
gumkę do ścierania



USTA
wskaż je



Jak je
narysować?

rysuję pierwszą
linię, która jest
linią złączenia
warg,
następnie górną
wargę
 i dolną.



dorysuj brakujący
element ust

Dokończ
rysunek



dorysuj brakujący
element ust

Dokończ
rysunek



dorysuj brakujący
element ust

Dokończ
rysunek



NOS
wskaż go



rysuję grzbiet
nosa
następnie płatki
nosa, lewy i prawy
na końcu
zaznaczam dziurki

Jak go
narysować?



dorysuj brakujący
element nosa

Dokończ
rysunek



OCZY
wskaż je



rysuję spiczasty
owal, przypomina
kształt listka
w środku rysuję
koło dotykające
do górnej i dolnej
linii

Jak je
narysować?



rysuję czarne
kółeczko w
środku większego
koła- to źrenica
dodaję kreseczki
w większym kole,
to tęczówka

Jak je
narysować?



dodaję kolor
tęczówki
rysuję górną
powiekę
dodaję rzęsy

Jak je
narysować?



Jaki kolor
oczu?

Jakie kolory oczu znasz?
Jakim kolorem możesz
pokolorować oko, które

narysowałeś/narysowałaś?



NATURALNE
KOLORY
TĘCZÓWEK
OKA



dorysuj brakujący
element oka

Dokończ
rysunek



dorysuj brakujący
element oka

Dokończ
rysunek



Pokoloruj kolorowankę
przedstawiającą

autoportret Fridy Kahlo pt.
Autoportret z cierniowym

naszyjnikiem i kolibrem.
(Wydrukuj następną

stronę).

2.ZADANIE





PRZYGOTUJ

kredki
wydrukowaną kolorowankę
gumkę do ścierania



Spróbuj dorysować
brakującą połowę

obrazu
przedstawiającą

autoportret Fridy Kahlo.
(Wydrukuj następną

stronę).

3.ZADANIE





Użyte w prezentacji zdjęcia:

https://mamotoja.pl/aparat-fotograficzny-dla-
dzieci-jaki-wybrac-modele-i-ceny-
przeglad,zakupy-dla-przedszkolaka-

artykul,27777,r1p1.html
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultur

a-sztuka/slynne-obrazy/frida-kahlo
https://kinomuranow.pl/film/frida-kahlo

https://www.galeriaperspektywa.pl/autobus-frida-
kahlo-p-587.html

https://formmedes.pl/implanty-twarzy/



Użyte w prezentacji zdjęcia:

https://zdrowie.radiozet.pl/Psychologia/Stres-i-
relaks/Jak-kolor-oczu-wplywa-na-nastroj-

Brazowookim-grozi-depresja-sezonowa
https://www.fridakahlo.org/portrait-of-alejandro-

gomez-arias.jsphttps://pl.painting-
planet.com/dwie-fridy-frida-kahlo/


