
 PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY VI  

ZAJĘCIA: 14 - 22.05.2020 

TEMAT: „Techniki malarskie - DRIPPING.

WSTĘP 

Czy nigdy w twoim życiu się czymś nie pochlapałaś lub pochlapałeś? :) Na dzisiejszej lekcji trochę 

pochlapiesz farbą ręce, ale czym jest malarstwo bez brudnych rąk?

malarską znaną już od tysięcy lat

lat p.n.e.). Techniki tej bardzo chętnie używają 

przy każdej okazji... :) Wiele razy korzystałeś też

zazwyczaj, by odrysować jakiś kształt. Na dzisiejszych zajęciach dowiesz się o szablonie nowych rzeczy 

i użyjesz go w bardzo ciekawy sposób, w czasie tworz

DEFINICJE (do wpisania w zeszycie)

 DRIPPING (w plastyce), to termin, który pochodzi od angielskiego słowa 

„kapać”. Dripping w malarstwie oznacza więc 

lub pryskanie farbą na papier, płótno lub ścianę

kropli farb określonego efektu. T

lub papier i przechylaniu go, co pozwala uzyskać nieoczekiwane 

farbę. Można też wylaną na papier farbę rozdmuchiwać za pomocą słomki do napojów (poniżej).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablon jest narzędziem wykorzystywanym w 

zazwyczaj różne kształty. W technice drippingu używanie szablonu p

odpowiednich plansz z papieru, tektury lub folii

lub noża określone kształty i kontury.

maskownica (przykrycie) tła, którego artysta nie chce pokryć drippingiem

farbą z pędzelka lub innego narzędzia, np. szczoteczki do zębów

DRIPPING.” 

Czy nigdy w twoim życiu się czymś nie pochlapałaś lub pochlapałeś? :) Na dzisiejszej lekcji trochę 

czym jest malarstwo bez brudnych rąk? :) Poznasz dokładniej technikę 

malarską znaną już od tysięcy lat (napryskiwane kształty dłoni na pierwszej pracy poniżej 

bardzo chętnie używają w swoim codziennym życiu dzieci, chlapiąc na ubranie 

:) Wiele razy korzystałeś też w swoich plastycznych pracach 

zazwyczaj, by odrysować jakiś kształt. Na dzisiejszych zajęciach dowiesz się o szablonie nowych rzeczy 

w bardzo ciekawy sposób, w czasie tworzenia swojego malarskiego dzieła

E (do wpisania w zeszycie):  

to termin, który pochodzi od angielskiego słowa „dripp”, czyli po polsk

. Dripping w malarstwie oznacza więc świadome (zamierzone przez artystę) 

farbą na papier, płótno lub ścianę (przykłady poniżej) w celu stworzenia przy pomocy 

kropli farb określonego efektu. Technika drippingu polega też na wylewaniu

i przechylaniu go, co pozwala uzyskać nieoczekiwane kształty tworzone przez ściekającą 

Można też wylaną na papier farbę rozdmuchiwać za pomocą słomki do napojów (poniżej).

jest narzędziem wykorzystywanym w plastyce bardzo często. Od szablon

W technice drippingu używanie szablonu polega na przygotowaniu 

odpowiednich plansz z papieru, tektury lub folii, w których artysta wycina przy pomocy nożyczek 

y i kontury. Część planszy, która nie została wycięta służy artyście 

, którego artysta nie chce pokryć drippingiem, czyli rozchlapywaną 

pędzelka lub innego narzędzia, np. szczoteczki do zębów (powyżej: żyrafa i 

Czy nigdy w twoim życiu się czymś nie pochlapałaś lub pochlapałeś? :) Na dzisiejszej lekcji trochę więc 

Poznasz dokładniej technikę 

(napryskiwane kształty dłoni na pierwszej pracy poniżej - ok. 40 tys. 

codziennym życiu dzieci, chlapiąc na ubranie 

w swoich plastycznych pracach z szablonów - 

zazwyczaj, by odrysować jakiś kształt. Na dzisiejszych zajęciach dowiesz się o szablonie nowych rzeczy 

enia swojego malarskiego dzieła... :) 

„dripp”, czyli po polsku 

(zamierzone przez artystę) kapanie, lanie 

w celu stworzenia przy pomocy 

na wylewaniu(!) farby na płótno  

tworzone przez ściekającą 

Można też wylaną na papier farbę rozdmuchiwać za pomocą słomki do napojów (poniżej). 

Od szablonów odrysowuje się 

olega na przygotowaniu 

przy pomocy nożyczek  

Część planszy, która nie została wycięta służy artyście jako 

, czyli rozchlapywaną  

żyrafa i jednorożec).  



ZADANIE TWÓRCZE 1 - „FANTASTYCZNY PEJZAŻ
 
Dzisiejsze zadanie rozpocznij od obejrzenia krótkiego filmu (link poniżej)
różnym technikom drippingu. Zobaczysz, że nie są one specjalnie trudne i można wykorzystać 
do nich przeróżne przedmioty, które masz w domu. 
wybierz taką, która spodobała cię się najbardziej
zasadami - wykonaj pracę pt. „Fantastyczny pejzaż
wyobraźnią, bo praca może przedstawiać kształty istniejących w rzeczywistości przedmiotów, 
ale możesz też wymyślić zupełnie fantastyczne kształty
projektowo-twórczej, przygotuj sza
malarską kompozycję tak, jak w filmie z poniższego linku
pomysły... :) I nie poddawaj się
proszę dostarczyć do szkoły w celu jej oceny
 

FILM: CIEKAWE POMYSŁY DRIPPINGU >> 
 

dziedzina: Malarstwo 
technika: dripping 
format: A3 
 
CIEKAWOSTKA O DRIPPINGU: 

 Choć technika drippingu w swojej wstępnej formie znana była już w Sztuce Prehistorycznej 

(wcześniej niż 20 tys. lat p.n.e.), to 

amerykański artysta malarz 

XX w. Uprawiał on rodzaj malarstwa nazywany 

konkretnego), ale będziemy uczyć się o tym w klasie siódmej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieła malarskie Pollocka znane są 

wydaje się być tylko „dziecięcymi gryzmołami” (zdjęcia poniżej). 

taki obraz z „gryzmołami” Pollocka 

 

 

 

 

 

 

 Więcej wiadomości o Jacksonie Pollocku i drippingu

FANTASTYCZNY PEJZAŻ” 

Dzisiejsze zadanie rozpocznij od obejrzenia krótkiego filmu (link poniżej), na którym przypatrz się 
Zobaczysz, że nie są one specjalnie trudne i można wykorzystać 

do nich przeróżne przedmioty, które masz w domu. Z prezentowanych w filmie technik dr
wybierz taką, która spodobała cię się najbardziej, przygotuj materiały i narzędzia

Fantastyczny pejzaż”. Temat otwiera wielkie możliwości przed Twoją 
wyobraźnią, bo praca może przedstawiać kształty istniejących w rzeczywistości przedmiotów, 
ale możesz też wymyślić zupełnie fantastyczne kształty i kolory, np. roślin i stworzeń

twórczej, przygotuj szablony elementów Twojej kompozycji i następnie wykonaj swoją 
malarską kompozycję tak, jak w filmie z poniższego linku. Liczę na twoją kreatywność i kosmiczne 

I nie poddawaj się! :) Na wykonanie pracy masz czas do 22 maja
w celu jej oceny! Wykonaj - jeśli chcesz - prace dodatkowe! :)

PPINGU >> https://www.youtube.com/watch?v=RD3kkPzIdiQ

w swojej wstępnej formie znana była już w Sztuce Prehistorycznej 

0 tys. lat p.n.e.), to w naszych czasach najbardziej 

amerykański artysta malarz Jackson Pollock (poniżej), żyjący i tworzący w pierwszej połowie 

rodzaj malarstwa nazywany abstrakcyjnym (tzn. nie przedstawiającym niczego 

, ale będziemy uczyć się o tym w klasie siódmej...  

Dzieła malarskie Pollocka znane są dzisiaj na całym świecie, choć jego malarstwo dla wielu 

„dziecięcymi gryzmołami” (zdjęcia poniżej). Trzeba jednak pamiętać, że 

Pollocka kosztuje często więcej, niż... 1 mln dolarów.

Jacksonie Pollocku i drippingu znajdziesz w >>  internecie

, na którym przypatrz się 
Zobaczysz, że nie są one specjalnie trudne i można wykorzystać  

Z prezentowanych w filmie technik drippingu 
, przygotuj materiały i narzędzia i zgodnie z jej 

możliwości przed Twoją 
wyobraźnią, bo praca może przedstawiać kształty istniejących w rzeczywistości przedmiotów,  

i kolory, np. roślin i stworzeń. Po fazie 
blony elementów Twojej kompozycji i następnie wykonaj swoją 

Liczę na twoją kreatywność i kosmiczne 
maja. Wykonaną pracę 

prace dodatkowe! :) 

https://www.youtube.com/watch?v=RD3kkPzIdiQ 

w swojej wstępnej formie znana była już w Sztuce Prehistorycznej 

w naszych czasach najbardziej rozpowszechnił ją 

w pierwszej połowie  

(tzn. nie przedstawiającym niczego 

, choć jego malarstwo dla wielu ludzi 

Trzeba jednak pamiętać, że jeden 

... :) 

internecie! :) 

https://www.youtube.com/watch?v=RD3kkPzIdiQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=P-O7XpWBD7GLmwXCxJ2gCg&q=dripping&oq=dripping&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQgwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BAgAEEM6BAgAEApKBggaEgI2OEoFCCESATFQiyVY5Dtg3D5oAHABeACAAWqIAcYFkgEDNy4

