
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY IV  

ZAJĘCIA: 19-20.03.2020 

TEMAT: „Co to jest sztuka ludowa 

DEFINICJA (do wpisania do zeszytu)

Sztuka ludowa jest najstarszą formą twórczości plastycznej. Jej pierwsze przykłady datuje się 

ponad 20 tys. lat p.n.e. Twórcy pierwszych malowideł w jaskiniach i autorzy pierwszych figurek z kości 

i rogów zwierząt byli więc twórcami ludowymi

 

 

 

 

 

Sztuka ludowa, to nie tylko twórczość plast

(przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez setki, a nawet tysiące lat)

społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej

kraju. Obok twórczości plastycznej,

poezję ludową oraz całą artystyczną stronę zwyczajów i obrzędów ludowych

setki lat była nierozerwalnie związan

kulturę ludową danego regionu, kraju lub kontynentu.

 

 

 

 

Twórcy sztuki ludowej nie są profesjonalnymi artystami

(tzn. nie ukończyli studiów artystycznych). I

oraz twórczego naśladowania natury lub dzieł 

dzieł artystów ludowych często dorównuje dziełom profesjonalnym, a 

 

 

 

 

ztuka ludowa - twórczość artystyczna na wsi.” 

(do wpisania do zeszytu):  

jest najstarszą formą twórczości plastycznej. Jej pierwsze przykłady datuje się 

ponad 20 tys. lat p.n.e. Twórcy pierwszych malowideł w jaskiniach i autorzy pierwszych figurek z kości 

i rogów zwierząt byli więc twórcami ludowymi, przedstawiając codzienne życie (przykłady 

nie tylko twórczość plastyczna. To całokształt międzypokoleniowej

(przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez setki, a nawet tysiące lat) działalności artystycznej 

, na ogół wiejskiej - wspólny dla większych lub mniejszych regionów jakiegoś 

cznej, do sztuki ludowej zalicza się też: muzykę, tańce, legendy, bajki, 

poezję ludową oraz całą artystyczną stronę zwyczajów i obrzędów ludowych. 

nierozerwalnie związana z życiem wsi, a wszystkie w/w formy twórczości 

regionu, kraju lub kontynentu. 

nie są profesjonalnymi artystami i nie mają artystycznego wykształcenia

(tzn. nie ukończyli studiów artystycznych). Ich umiejętności są wynikiem wrodz

wórczego naśladowania natury lub dzieł profesjonalnych artystów. Jednak poziom artystyczny 

często dorównuje dziełom profesjonalnym, a czasem nawet je 

jest najstarszą formą twórczości plastycznej. Jej pierwsze przykłady datuje się na 

ponad 20 tys. lat p.n.e. Twórcy pierwszych malowideł w jaskiniach i autorzy pierwszych figurek z kości 

przykłady poniżej). 

międzypokoleniowej 

działalności artystycznej 

wspólny dla większych lub mniejszych regionów jakiegoś 

muzykę, tańce, legendy, bajki, 

. Sztuka ludowa przez 

my twórczości tworzyły 

nie mają artystycznego wykształcenia 

są wynikiem wrodzonego talentu  

profesjonalnych artystów. Jednak poziom artystyczny 

nawet je przewyższa. 



Wytwory sztuki ludowej nazywany 

sztuki, gdyż zawsze pełnią określoną funkcję w życiu wsi

w parze ze znaczeniem użytkowym

 

 

 

 

 

 

Wyrobami rękodzieła ludowego

kowalskie i odlewnicze, wyploty 

i ceramiczne i różnego rodzaju wyroby meblarskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE TWÓRCZE: 

Namaluj: „Wybrany przykład dzieła sztuki ludowej
dziedzina: Malarstwo 
technika: tempera 
format: A4 
 
Więcej informacji o sztuce ludowej znajdziesz w 

nazywany rękodziełem ludowym. Nie są to zazwyczaj 

pełnią określoną funkcję w życiu wsi i regionu. Ich wartość artystyczna idzie 

parze ze znaczeniem użytkowym, np. w sztuce ubioru na różnych kontynentach 

rękodzieła ludowego są: tkaniny, hafty i koronki, stroje ludowe, wyroby kaletnicze, 

kowalskie i odlewnicze, wyploty (tzn. wyplatane przedmioty) ze słomy, wikliny i korzeni, ozdoby 

óżnego rodzaju wyroby meblarskie (przykłady poniżej). 

ybrany przykład dzieła sztuki ludowej z wybranego rejonu świata”.

Więcej informacji o sztuce ludowej znajdziesz w internecie! :) 

zazwyczaj samodzielne dzieła 

ch wartość artystyczna idzie  

na różnych kontynentach (przykłady poniżej). 

tkaniny, hafty i koronki, stroje ludowe, wyroby kaletnicze, 

ze słomy, wikliny i korzeni, ozdoby  

. 

https://www.google.com/search?q=sztuka+ludowa&source=lmns&bih=576&biw=1349&rlz=1C1CHBD_plPL899PL899&hl=pl&ved=2ahUKEwinvZ_j0rHpAhUOtyoKHeL7BpYQ_AUoAHoECAEQAA

