
Scenariusz lekcji :

1. Etap edukacyjny i klasa:

Szkoła ponadpodstawowa / klasa I

2. Przedmiot:

Plastyka

3. Temat zajęć:

Artystyczny świat Vincenta Van Gogha inspiracją do współczesnych działań.

4. Czas trwania zajęć:

45 min.

5. Uzasadnienie wyboru tematu:

Realizacja tego tematu ma na celu zapoznanie  i zainteresowanie twórczością Vincenta Van Gogha, 

jednego z najbardziej znanych malarzy.  

6. Uzasadnienie wykorzystania technologii informacyjnej:

Twórczość Vincenta Van Gogha jest najlepszym przykładem wykorzystującym możliwości 

współczesnej technologii komputerowej i nowoczesnych technik artystycznych. Pozwalają one  

ożywić jego obrazy, wejść dosłownie w świat jego malarstwa, poruszyć je, wprowadzić do nich 

dynamikę i życie.  Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na lekcjach, 

zwłaszcza obecnie, w nauczaniu zdalnym, umożliwia ciekawsze a nawet łatwiejsze wprowadzenie 

młodzieży w świat sztuki i zainteresowanie twórczością artystyczną. Jest to związane z łatwością 

wirtualnego dostępu do wielu muzeów i galerii sztuki, a także z wizualizacją szerokiej twórczości 

artystycznej.

7. Cel ogólny zajęć:

 - uczestnictwo w kulturze poprzez kontakt z dziełami sztuki

8. Cele szczegółowe zajęć:

- uczeń kształtuje swoją wrażliwość na sztukę

- uczeń zna twórczość Vincenta Van Gogha



- uczeń uczestniczy w wystawach wirtualnych, będących nowymi narzędziami działalności kulturalnej 

i edukacyjnej

- uczeń rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik

i narzędzi medialnych

9. Metody i formy pracy:

- metody podające: pogadanka, prezentacja

- metody eksponujące:  strony internetowe muzeów, Youtoobe

- metody problemowe : Quiz sprawdzający

- praca zdalna

Forma pracy: zbiorowa i indywidualna

10. Środki dydaktyczne:

- prezentacja w programie Canva „Malarstwo Van Gogha”

- strony internetowe:

Wykorzystywanie różnorodnych technik do twórczości inspirowanej obrazami Vincenta Van Gogha 

(marbling art) (4.30):

https://www.youtube.com/watch?v=4dKy7HNU4vk

Muzeum Vincenta Van Gogha w Amsterdamie (fragment wystawy prac artysty) (1.48):

https://www.youtube.com/watch?v=ASXYtcI54Pk

Wystawa Vincent van Gogh art ALIVE - Atelier des Lumières (Paryż, Francja) STARRY NIGHT (3.10):
https://www.youtube.com/watch?v=BbgrHnbgoDU

Obraz Vincenta Van Gogha „Gwieździsta noc” w technice animacji interaktywnej (4.19):

https://www.youtube.com/watch?v=91mSLGOfH2E

Jak powstał film „Twój Vincent” wykonany w technice animacji poklatkowej malarskiej (3.02):

https://www.youtube.com/watch?v=dLP8Fj2vU4c

Streed art / mural „Gwieździsta noc” (1.16):

https://www.youtube.com/watch?v=QJO7xAD5kSg

- aplikacja Quizzis (quiz sprawdzający)

11. Wymagania w zakresie technologii 

- podczas lekcji konieczne jest stałe łącze internetowe i dostęp do smartfonów lub komputerów

https://www.youtube.com/watch?v=BbgrHnbgoDU
https://www.youtube.com/watch?v=4dKy7HNU4vk
https://www.youtube.com/watch?v=QJO7xAD5kSg
https://www.youtube.com/watch?v=dLP8Fj2vU4c
https://www.youtube.com/watch?v=91mSLGOfH2E
https://www.youtube.com/watch?v=ASXYtcI54Pk


- aplikacja Meet / Classroom

11. Przebieg zajęć :

Aktywność nr 1 Temat: Czynności organizacyjne. Czas trwania 5 min. 

Opis aktywności 1. Połączenie z uczniami przez aplikację Meet. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Ustalenie zasad pracy na lekcji. 

4. Wprowadzenie do lekcji: podanie tematu lekcji. 

5. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.

Aktywność nr 2 Temat: Współczesne inspiracje twórczością znanych malarzy (malarstwo Vincenta 

Van Gohga w zupełnie innej technice).  Wypowiedzi uczniów na temat znajomości malarza.  Czas 

trwania 10 min.

1. Nauczyciel prezentuje film przedstawiający współczesne inspiracje twórczością malarza 

/4.30. 

2. Po prezentacji filmu  zaktywizowanie uczniów do samodzielnych wypowiedzi na temat 

ogólnej wiedzy i informacji o artyście

Aktywność nr3 Temat: Twórczość artystyczna Vincenta Van Gogha. Czas trwania 5 min.

1. Pogadanka, zapoznanie z twórczością  i życiem malarza

2. Prezentacja znanych dzieł malarza (prezentacja przygotowana przez nauczyciela) 

Aktywność nr4 Temat: Wirtualne odwiedzenie wystaw / muzeów . Czas trwania 5 min

1. Odwiedzenie strony Muzeum Vincenta Van Gogha (Amsterdam) / 1.48

2. Wystawa Vincent Van Gogh art LIVE (Paryż) / 3.10

Aktywność nr5 Temat: Wprowadzenie do inspiracji twórczością malarza w technikach 

multimedialnych. 10 min

1. Prezentacja filmu  - obraz „Gwieździsta noc” w technice animacji interaktywnej / 4.19

2. Informacje o filmie „Twój Vincent” nominowanym do Oskara, wykonanym w technice 

animacji malarskiej poklatkowej / 3.02

Aktywność nr6 Temat: Quiz sprawdzający. Czas trwania 5 min.

Aktywność nr7 Temat: Podsumowanie lekcji. Czas trwania 5 min.

Film – powstawanie muralu inspirowanego obrazem „Gwieździsta noc” / 1.16

12. Sposób ewaluacji zajęć:

Quiz sprawdzający




