
OPIS, KOLOROWANKA,
FOTOGRAFIA

Pejzaż



Pejzaż, najprościej mówiąc, to
obraz przedstawiający
krajobraz, otaczającą nas
przyrodę, przestrzeń.

Czym jest
pejzaż?

PRZYPOMNIENIE



PRZYKŁADY
PEJZAŻY

PRZYPOMNIENIE



Ważnym słowem, które
powinniśmy zapamiętać kiedy
mówimy o pejzażu, jest
HORYZONT. Horyzont to linia, od której

zaczynamy malować
pejzaż. To ona nam

wyznacza gdzie malujemy
niebo, a gdzie ziemię lub

wodę.
 Oczywiście na górze tej linii
malujemy niebo, a na dole

ziemię, lub wodę.



Spójrz na zdjęcia i
wskaż gdzie znajduje

się horyzont.

PRZYPOMNIENIE



1 .  ZADANIE

2. ZADANIE

3. ZADANIE

Pierwszym zadaniem jest opis obrazu. Obejrzyj
pejzaże zaproponowane przeze mnie i spróbuj

odpowiedzieć na pytania.

Drugim zadaniem jest pokolorowanie
kolorowanki. Zwróć uwagę na kolory znajdujące

się na obrazie. Spróbuj odpowiedzieć na pytania
dotyczące kolorów.

Trzecie zadanie jest związane z fotografią. Wyjdź
na spacer i spróbuj sfotografować interesujące

według Ciebie otoczenie, przyrodę.

Naszą pracę
podzielimy
na 3
zadania



Pierwszym zadaniem jest
opis obrazu. Obejrzyj pejzaże
zaproponowane przeze mnie
i spróbuj odpowiedzieć na
pytania oraz opisać obraz
pełnymi zdaniami.

 zadanie1.



Przyjrzyjmy się
obrazowi Claude'a

Moneta pod
tytułem Plaża w

Pourville



Obraz pt. Plaża w Pourville
znajduje się w Muzeum
Narodowym Poznaniu.

ciekawostka



Na obrazie widzę plażę, wzgórza oraz morze.
Kolory jakie widzę to odcienie błękitu
(niebieskiego), zieleni, brązu i żółcieni. Na
obrazie przeważa błękit, jest go najwięcej.
Obraz pt. Plaża w Pourville bardzo mi się
podoba, ponieważ przypomina mi wakacje i
kojarzy się z wypoczynkiem.

przykład



Przyjrzyjmy się obrazowi Vincenta van
Gogha pod tytułem Pole pszenicy z

krukami



Co widzę na obrazie?

Jakie kolory widzę na obrazie?

Jakich kolorów jest najwięcej?

Czy podoba mi się ten obraz?

Co podoba mi się w nim
najbardziej?



Przyjrzyjmy się
obrazowi Paula

Cezanne'a



Co widzę na obrazie?

Jakie kolory widzę na obrazie?

Jakich kolorów jest najwięcej?

Czy podoba mi się ten obraz?

Co podoba mi się w nim
najbardziej?



Drugim zadaniem jest pokolorowanie
kolorowanki na podstawie obrazu
Claude Moneta pt. Regaty w
Argenteuil. Zwróć uwagę na kolory
znajdujące się na obrazie. Spróbuj
odpowiedzieć na pytania dotyczące
kolorów.

2. zadanie



Na obrazie widzę
dużo błękitu.
Pozostałe kolory to
pomarańczowy,
beżowy i zielony.



Jak myślisz? Ze
zmieszania jakich

kolorów mogę
stworzyć taki

kolor?

KOLOR ZIELONY



Jak myślisz? Ze
zmieszania jakich

kolorów mogę
stworzyć taki

kolor?

KOLOR BEŻOWY



Jak myślisz? Ze
zmieszania jakich

kolorów mogę
stworzyć taki

kolor?

KOLOR POMARAŃCZOWY







Trzecie zadanie jest
związane z fotografią.
Wyjdź na spacer i spróbuj
sfotografować
interesujące według
Ciebie otoczenie, przyrodę.
Obejrzyjcie wykonane
przeze mnie zdjecia.

3. zadanie



PEJZAŻ
NADMORSKI



PEJZAŻ
GÓRSKI



PEJZAŻ
WIEJSKI



PEJZAŻ
MIEJSKI

PEJZAŻ
MIEJSKI TO

INACZEJ
WEDUTA.



Dopasuj nazwę pejzażu do
zdjęcia

ćwiczenie

PEJZAŻ
WIEJSKI

PEJZAŻ
MIEJSKI



Dopasuj nazwę pejzażu do
zdjęcia

ćwiczenie

PEJZAŻ
GÓRSKI

PEJZAŻ
NADMORSKI



Wybierz właściwą nazwę
pejzażu do obrazu

ćwiczenie

PEJZAŻ
WIEJSKI

PEJZAŻ
MIEJSKI

PEJZAŻ
NADMORSKI



Wybierz właściwą nazwę
pejzażu do obrazu

ćwiczenie

PEJZAŻ
WIEJSKI

PEJZAŻ
MIEJSKI

PEJZAŻ
NADMORSKI



Wybierz właściwą nazwę
pejzażu do obrazu

ćwiczenie

PEJZAŻ
WIEJSKI

PEJZAŻ
MIEJSKI

PEJZAŻ
NADMORSKI



Dopasuj nazwę pejzażu do
zdjęcia

ćwiczenie

PEJZAŻ
GÓRSKI

PEJZAŻ
NADMORSKI



Gdzie mogę
sfotografować
pejzaż?
Piękne widoki możemy zobaczyć
podczas spaceru, w parku, a
nawet podczas podróży
samochodem lub pociagiem.



PEJZAŻ W
PARKU



PEJZAŻE Z
PODRÓŻY



PEJZAŻ
WIDZIANY Z

OKNA
POCIĄGU



Użyte w prezentacji zdjęcia:

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

artykul,27777,r1p1.html
https://wyborcza.pl/7,112588,22458852,arno-dzien-

po-dniu-o-szesciu-wyjatkowych-obrazach-van-
gogha.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pla%C5%BCa_w_Pourvil
le

https://artdone.wordpress.com/2014/03/18/cezann
e-thyssen-bornemisza/


