
KOLOROWANKA, RYSUNEK

P. Picasso
 Panny z Avinion



Pablo Picasso to hiszpański
malarz, rzeźbiarz, grafik,
ceramik oraz poeta,
uznawany za jednego z
najwybitniejszych artystów
XX wieku. Jest znany w prac
w stylu kubistycznym.

Kim był Pablo
Picasso?



Właściwe imię Pabla Picasso
to Pablo Diego José Francisco
de Paula Juan Nepomuceno
María de los Remedios
Cipriano de la Santísima
Trinidad Ruiz y Picasso.

Ciekawostka



PRACE PABLA
PICASSO Portret Dory Maar



PRACE PABLA
PICASSO

Portret 
Marie-Therese Walter



PRACE PABLA
PICASSO

Kobieta w kapeluszu i
futrze



Kubizm to styl malarski,
którego główną cechą są
proste kształty. 
Obrazy niektórych kubistów
wyglądają tak jakby
malowały je dzieci, ze
względu na proste kształty i
prosty sposób malowania.

Czym jest
kubizm?



PRACE KUBISTYCZNE



WSKAŻ PRACĘ
KUBISTYCZNĄ



Przyjrzyjmy się
obrazowi Pabla

Picasso
(czytaj: Pabla

Pikasso)



Jakie kolory widzę na obrazie?

Jakich kolorów jest najwięcej?

Co widzę na obrazie?

Czy podoba mi się ten obraz?

Co podoba mi się w nim
najbardziej?



Obraz jest utrzymany w ciepłej,
jesiennej  kolorystyce. Widzimy dużo

odcieni koloru beżowego, brązu,
czerwieni. 

Na obrazie widzę pięć kobiet, w
różnych pozycjach. Przypominają

modelki.
Nie podoba mi się ten obraz ze

względu na dziwne twarze dwóch z
kobiet, są według mnie

przerażające.



1 .  ZADANIE

2. ZADANIE

Pierwszym zadaniem będzie wypełnienie
kolorami kolorowanki. Jeśli nie macie

możliwości jej wydrukować, spróbujcie
narysować pracę kredkami. Skupcie się na

kolorach.

Drugim zadaniem będzie narysowanie
kobiety w stylu Pabla Picasso, podobnej

do tych z obrazu. Skupcie się na
prawidłowym odwzorownaiu kształtów.

Naszą pracę
podzielimy
na 2
zadania



PRZYGOTUJ

ołówek
gumkę
kredki
kartkę papieru



Pierwszym zadaniem będzie
pokolorowanie kolorowanki
przedstawiającej obraz Pabla
Picasso zatytułowany Panny z
Avinion. Tutaj skupimy się na
kolorach. Postarajcie się dobrać
właściwe kolory. Jeśli nie macie
kolorów, których potrzebujecie,
pamiętajcie, możecie je stworzyć
nakładając jeden kolor na drugi,
mieszając je ze sobą.

 Zadanie1.



Spróbuj wskazać
na obrazie kolor
beżowy.

SPRÓBUJ





WYBIERAMY KOLORY
JAKICH BEDZIEMY UŻYWAĆ

Pamiętajcie, jeśli nie macie
wielu kredek o różnych
odcieniach (ciemny, jasny),
możecie nakładać kolory na
siebie. Wtedy otrzymacie
barwy jakich potrzebujecie.



ZWRÓĆ UWAGĘ NA RÓŻNE
KIERUNKI KOLOROWANIA!

NAKŁADAJ KILKA WARSTW KOLORÓW,
ABY BYŁY ONE WYRAZISTE



POĆWICZ MIESZANIE BARW

Spróbuj przyciemnić kolor
beżowy za pomocą koloru
brązowego. Jeśli kolorujemy
ciało, najbardziej naturalnie
będzie wyglądało kiedy
będziemy cienie robić za
pomocą brązowego koloru.



Drugim zadaniem będzie
narysowanie kobiety w stylu
Pabla Picasso, podobnej do tych
z obrazu. Tutaj skupimy się na
kształtach, ich wielkościach oraz
miejscach w których się znajdują.

2. Zadanie



POĆWICZ RYSOWANIE
PROSTYCH KSZTAŁTÓW



1 .RYSUJEMY
GŁOWĘ

2.NASTĘPNIE
RYSUJEMY TUŁÓW

3. NASTĘPNIE
DODAJEMY RĘKĘ

4.RYSUJEMY
DRUGĄ RĘKĘ



5.RYSUJEMY
JEDNA NOGĘ

6.NASTĘPNIE
DRUGĄ

7. RYSUJEMY
OCZY

8.NASTĘPNIE NOS



7.RYSUJEMY USTA

8. GOTOWE!



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://br.pinterest.com/pin/553520610450689578/

https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/the-
girls-of-avignon-1907

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://allegro.pl/oferta/pablo-picasso-woman-in-

hat-and-fur-collar-7633404326
https://www.vogue.pl/a/dora-maar-uwolnic-sie-

od-picassa
https://rynekisztuka.pl/2018/03/01/pablo-picasso-

portret-zlotej-muzy/


