
KALIGRAFIA, RYSUNEK

Różnorodność
 plakat



poinformować o czymś
zareklamować coś

Plakat to praca plastyczna,
która ma za zadanie:

 
Czym jest

plakat?

Przypomnienie



PRZYKŁADY
PLAKATU

plakat reklamujący film



PRZYKŁADY
PLAKATU

plakat reklamujący
sztukę teatralną



PRZYKŁADY
PLAKATU

plakat informacyjny



Dopasuj
plakat do jego
rodzaju

PLAKAT
REKLAMOWY

PLAKAT
INFORMACYJNY



Co jest
ważne w

plakacie?



kształt liter- muszą być czytelne

kolorystyka- kolory powinny
być tak dobrane, aby
przyciągać wzrok widza

plakat może zawierać
ilustrację/grafikę/symbol, który
przyciągnie oko widza

plakat powinien być prosty i
zrozumiały dla każdego



1 .  ZADANIE

2. ZADANIE

Pierwszym zadaniem będzie wymyślenie
napisu do plakatu oraz wymyślenie

kształtu liter jakich użyjemy w napisie.

Drugim zadaniem będzie połączeniu
napisu z rysunkiem jaki wymyślimy. Plakat

powinien przedstawiać różnorodność
wśród ludzi.

Naszą pracę
podzielimy
na 2
zadania



Pierwszym zadaniem
będzie wymyślenie napisu
do plakatu oraz
wymyślenie kształtu liter
jakich użyjemy w napisie.

 Zadanie1.



Zainspiruj
się!

Możesz
wykorzystać

kształt tych liter
do swojego

plakatu



Zainspiruj
się!

Możesz
wykorzystać

kształt tych liter
do swojego

plakatu



Możesz
wykorzystać

kształt tych liter
do swojego

plakatu

Zainspiruj
się!



Drugim zadaniem będzie
połączeniu napisu z
rysunkiem jaki wymyślimy.
Plakat powinien
przedstawiać różnorodność
wśród ludzi oraz pokazać,
że tolerancja innych jest
bardzo ważna.

2. Zadanie



Co nas
różni?

Na świecie jest prawie 8
miliardów ludzi- to bardzo,
bardzo dużo.
Gdyby każda osoba wyglądała
tak samo i miała taki sam
charakter, byłoby nudno. Dlatego
różnimy się.
Zastanów się, czym różnią się
ludzie od siebie?



Co nas
różni?

Różnimy się:
- wyglądem
- wzrostem
- kolorem skóry
- wyznawaną religią
- językiem w jakim
mówimy



Oto moja
propozycja

plakatu



Wymyśliłam, że w prosty
sposób narysuję kontury

dwóch osób. Jedna będzie
miała ciemniejszy kolor od

drugiej.
Chcę pokazać, że mimo

różnego koloru skóry ludzi,
wszyscy jesteśmy równi i

powinniśmy być
traktowani tak samo.



ZACZYNAMY PRACĘ!

zastanów się nad tym, co najważniejsze będzie w
Twoim plakacie (napis lub obraz)

zastanów się jakich kolorów użyjesz w swoim
plakacie



PRZYGOTUJ

kartkę papieru

ołówek i gumkę, przyda się do naszkicowania
pomysłu

kredki lub flamastry/markery



Użyte w prezentacji zdjęcia:
 

http://obliczadialogu.pl/2017na18/strony/zsplibusza/?
roznorodnosc-kulturowa-dlaczego-warto-otwierac-sie-

na-innych-ludzi-,27
http://news.o.pl/2015/05/26/polski-plakat-teatralny-dla-

dzieci-i-mlodziezy-teatr-impresaryjny-wloclawek/#/
https://blog-daneosobowe.pl/produkt/plakat-
informacyjny-rodo-w-organizacji-3-warianty/

https://allegro.pl/oferta/plakat-informacyjny-myj-rece-
format-a1-9135229067

https://polskaszkolaplakatu.pl/pl/p/Plakat-No.-04-
Polskie-Linie-Lotnicze-LOT-Polish-Airlines-LOT/38

https://www.123rf.com/photo_41375908_stock-vector-
chalkboard-alphabet-vector-font-type-letters-numbers-

and-punctuation-marks-distressed-chalk-vector-f.html



Użyte w prezentacji zdjęcia:
 

https://myloview.pl/plakat-chalkboard-alfabet-
wektor-czcionki-nr-302DDA4


