
PUZZLE INTERAKTYWNE,
RYSUNEK, MALARSTWO

Kompozycja
Mondriana



Piet Mondrian był
malarzem holenderskim,
pochodził z Holandii.
Uważany jest za jednego
z pierwszych i
najpopularniejszych
malarzy abstrakcjonizmu.

Kim był Piet
Mondrian?



PRACE PIETA
MONDRIANA



Abstrakcjonizm 
to styl malarski, w
którym malarze nie
przedstawiali rzeczy
takimi jakimi są w
rzeczywistości. Tworzyli
proste kształty lub
plamy. To widz miał się
domyślić, co autor chiał
przedstawić.

Czym jest
abstrakcjonimzm?



PRACE ABSTRAKCYJNE



WSKAŻ PRACĘ
ABSTRAKCYJNĄ



1 .  ZADANIE

2. ZADANIE

3. ZADANIE

Pierwszym zadaniem będzie ułożenie puzzli
przedstawiających obraz Pieta Mondriana
zatytułowany Wielka kompozycja z czernią,

czerwienią, szarością, bielą i błękitem.

Drugim zadaniem będzie ćwiczenie rysowania
kształtów z obrazu Mondriana czyli kwadratów i

prostokątów.

Trzecim zadaniem będzie namalowanie pracy w
stylu Mondriana. Pomyśl o kolorach jakich użyjesz

i jakie kształty w niej umieścisz.

Naszą pracę
podzielimy
na 3
zadania



Pierwszym zadaniem będzie ułożenie
puzzli przedstawiających obraz Pieta
Mondriana zatytułowany Wielka
kompozycja z czernią, czerwienią,
szarością, bielą i błękitem. Skopiuj
poniższy link do przeglądarki:
https://artsandculture.google.com/exp
eriment/puzzle-party/EwGBPZlIzv0KRw?
cp=eyJwdXp6bGVJZCI6Il8wYmQweGpz
aTUiLCJnYWxsZXJ5IjpudWxsfQ..

 Zadanie1.



Po lewej
stronie widzisz
wzór, którym
możesz sobie
pomagać w
układaniu.

JAK TO ZROBIĆ?



Drugim zadaniem będzie
ćwiczenie rysowania kształtów z
obrazu Mondriana czyli
kwadratów i prostokątów.

2. Zadanie



KWADRAT

Kwadrat to figura geometryczna. 
Jego kształt wygląda tak.
Wszystkie boki kwadratu są
równe, czyli mają równą długość.



PROSTOKĄT

Prostokąt to figura
geometryczna. 
Jego kształt wygląda tak.
Ma dwa bogi krótsze i dwa boki
dłuższe.



PRZYGOTUJ

linijkę
ołówek
gumkę



JAK PRAWIDŁOWO
NARYSOWAĆ KWADRAT?



Trzecim zadaniem będzie
namalowanie pracy w stylu
Mondriana. Pomyśl o kolorach
jakich użyjesz i jakie kształty w niej
umieścisz.

3. Zadanie



PRZYGOTUJ

linijkę
ołówek
gumkę
farby
pędzel
kubek z wodą do czyszczenia pędzla



1 .NA POCZATKU
PRACY, PODZIEL

KARTKĘ NA CZĘŚCI W
KSZTAŁCIE

KWADRATÓW I
PROSTOKĄTÓW



2. WYPEŁNIJ KAŻDY
KWADRAT I

PROSTOKĄT KOLOREM
(UŻYWAM

SZEROKIEGO PĘDZLA,
ŻEBY BYŁO ŁATWIEJ

ZAMALOWAĆ
KSZTAŁT)

 
 

3. POGRUB LINIE
ŁĄCZENIA KSZTAŁTÓW
(UŻYWAM CIENKIEGO

PĘDZLA, ABY
NAMALOWAĆ CIENKA

LINIĘ)



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://pl.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian

https://www.gallerystore.pl/malarstwo-
olejne/krzysztof-tracz/pejzaz-wiejski-2

https://www.gallerystore.pl/malarstwo-
olejne/krzysztof-tracz/martwa-natura-2-3


