
Temat - „ Zdrowa żywność”  
 
Zajęcia plastyczne przeprowadziłam w klasach IV i V.  
Prace zostały poprzedzone dyskusją, docelowo powstały owoce i jarzyny w formacie A4, A3 i 
A2. Celem pracy było ugruntowanie wiedzy, poprzez ukazanie owoców i warzyw, tak 
bogatych w witaminy, potrzebnych dla prawidłowego rozwoju każdego organizmu. Każdy 
uczeń wybierał ten owoc, który najbardziej lubił i przedstawiał go w formie plastycznej 
dowolną techniką, np. kredki, farby. Na zajęciach dodatkowych z plastyki, dzieci pracując w 
grupach, stworzyły – namalowały, trzy ogromne wazy ( około 1,5 m. długości ). 
Posłużyły one do układania na nich owoców i jarzyn. Celem naszej pracy było utworzenie 
trzech kompozycji na kształt martwych natur. Uczniowie z ogromnym zapałem potraktowali 
zadanie, a efekt okazał się wspaniały.  
Na korytarzu szkoły stworzyliśmy na dużych planszach, kompozycje podzielone na owoce – 
 - rodzime, egzotyczne i owoce z przewagą truskawek. 
Uczniowie pod moim kierunkiem, układali swoje prace samodzielnie, co było dodatkową 
lekcją z zakresu kompozycji w obrazie. Dzięki temu powstały trzy obrazy przepięknych 
piramid owocowych, z przewagą jabłek i truskawek. Z jarzyn pojawiła się jedynie, ale za to 
ogromna, sałata. Wiemy, zatem co lubią najbardziej nasze dzieci, one za to poznały, czym jest 
studium przedmiotu, zmiana proporcji oraz pracę różnymi technikami plastycznymi.  
Również wspólna praca i wystawa na terenie szkoły to satysfakcja i nagroda dla ucznia, ale 
też i dla nauczyciela. Teraz nie można obojętnie przejść naszym korytarzem!!!  
Razem z wiosną, powstają dodatkowe elementy dodające atrakcyjności pracom – dodaliśmy 
kolorowe motyle, których skrzydła wystają poza dekoracje. Dzięki temu prace stały się 
bardziej przestrzenne, przez co jeszcze bardziej przyciągają wzrok, a zatem również 
pobudzają apetyt na owoce. Sądzę, że dzięki tej pracy wzrosły apetyty na owoce i przy każdej 
kanapce jest, chociaż jabłko czy mandarynka. Jestem przekonana, że wraz z wiosną, kiedy 
otworzymy okna, to prawdziwe motyle dadzą się oszukać i przylecą do naszych wspaniałych i 
okazałych waz z owocami.  
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