
OPIS, PUZZLE INTERAKTYWNE,
KOLOROWANKA, MALARSTWO

Twórczość
Kandinskiego



Wassily Kandisnky
był rosyjskim
malarzem, grafikiem
i jednym z głównych
przedstawicieli
abstrakcjonizmu.

Kim był Wassily
Kandinsky?



PRACE
KANDINSKIEGO



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 opis obrazu Wassilija
Kandinskiego zatytułowanego Kompozycja numer

7.

Drugim zadaniem będzie ułożenie puzzli
przedstawiających obraz Wassilija Kandinskiego

zatytułowany Kompozycja numer 7

Trzecim zadaniem będzie pokolorowanie
kolorowanki przedstawiającej obraz Wassilija

Kandinskiego oraz namalowanie pracy w stylu
Kandinskiego. Pomyśl o kolorach jakich użyjesz i

jakie kształty w niej umieścisz.

Naszą pracę
podzielimy
na 3
zadania



Pierwszym zadaniem będzie
opis obrazu Wassilija
Kandinskiego
zatytułowanego Kompozycja
numer 7. Przyjrzyj się
dokładnie kolorom i
kształtom. Jak myślisz, co
artysta chciał przedstawić
na swoim obrazie? 

 Zadanie1.



Przyjrzyjmy się
obrazowi Wassilija

Kandinskiego



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?



Drugim zadaniem będzie ułożenie
puzzli przedstawiających obraz
Wassilija Kandinskiego zatytułowany
Kompozycja numer 7. Skopiuj
poniższy link do przeglądarki:
https://artsandculture.google.com/
experiment/puzzle-
party/EwGBPZlIzv0KRw?
cp=eyJwdXp6bGVJZCI6Il80MDJ3Z2
dxNG0iLCJnYWxsZXJ5IjpudWxsfQ..

2. Zadanie



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

JAK TO ZROBIĆ?



Trzecim zadaniem będzie
pokolorowanie kolorowanki
przedstawiającej obraz Wassilija
Kandinskiego oraz namalowanie
pracy w stylu Kandinskiego.
Pomyśl o kolorach jakich użyjesz i
jakie kształty w niej umieścisz.

3. Zadanie



PRZYGOTUJ

kredki
jeśli masz możliwość- wydrukowaną
kolorowankę





PRZYGOTUJ

farby
paletę lub tekturę do mieszania farb
pędzel
kubek z wodą do czyszczenia pędzla



GOTOWE! OTO MOJA
PROPOZYCJA PRACY

Jak myślisz? Co przedstawia
moja praca?



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/Wassily_Kandinsky

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

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

https://galeria-zdjec.com/kompozycja-vii-wassily-
kandinsky-2/

https://www.galeriaperspektywa.pl/kwadraty-z-
kolami-fragment-wassily-kandinsky-p-483.html



Użyte w prezentacji zdjęcia:
 

https://fineartamerica.com/featured/digital-
remastered-edition-composition-viii-wassily-

kandinsky.html
https://www.meisterdrucke.uk/fine-art-

prints/Wassily-Kandinsky/557692/Intersecting-
Lines,-1923.html


