Cel:
Przygotowanie prac inspirowanych renesansowym drzeworytem oraz
ilustracją do ksiąg.
Lista materiałów:
białe kartki A4 (dla każdego uczestnika po dwie),
kolorowe pianki artystyczne (mikroguma) w formacie A4,
płyta PCV w formacie A5,
klej,
nożyczki,
ołówki,
czarna farba,
małe wałki malarskie,
papierowe talerzyki.

warsztaty szablonu/
drzeworyt

histo r y c z n e w a r s z taty plastyczne

Grupa wiekowa: 6+

Przygotowanie sali:
Dzieci mogą pracować przy stołach lub na podłodze. Przed
rozpoczęciem zajęć zabezpiecz salę przed zabrudzeniami z farb.
Przebieg zajęć
1. Opowiedz dzieciom o epoce renesansu. Przedstaw znanych
artystów z tamtego czasu oraz ich dzieła. Wymień cechy
charakterystyczne tej epoki.
2. Powiedz też dzieciom czym jest drzeworyt, możesz im wyświetlić
na rzutniku przykłady drzeworytów renesansowych (do pobrania
TUTAJ)

Opracowała: Fundacja Burza Mózgów

-1-

histo r y c z n e w a r s z taty plastyczne

warsztaty szablonu/
drzeworyt

W Polsce pierwsza drukarnia była drukarnią wędrowną i pojawiła się w
tym samym momencie, co w Niemczech, Niderlandach, Francji, ale
wcześniej niż w Anglii czy w Hiszpanii. W 1491 r. w Krakowie założono
drukarnię druków liturgicznych dla Kościoła wschodniego (używano
cyrylicy). Pierwsze zdania polskie wyszły w druku we Wrocławiu, u
Kaspra Elyana. Większym jednak wydarzeniem było ukazanie się
Statutu Łaskiego, a z nim Bogurodzicy w 1506 r. w krakowskiej drukarni
Jana Hallera. Warszawa nie odgrywała znacznej roli w ruchu
wydawniczym. Pierwsze druki warszawskie wyszły w 1578 r.. Było to
wydanie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. Utwory,
które cieszyły się popularnością wśród wydawców należały zarówno do
epoki współczesnej – czyli renesansu – jak też do minionego okresu
Średniowiecza. Przyczyną tego faktu było założenie, że skoro można
odbiorcom przybliżyć osiągnięcia literackie, to także dzieła przeszłości
zasługują na poznanie i zrozumienie. Ponadto druk przyczynił się do
ujednolicenia alfabetu polskiego i stworzenia zasad ortografii polskiej.
3. Rozdaj dzieciom kartki oraz ołówki. Na kartkach każdy powinien
narysować ołówkiem swój projekt drzeworytu. Może być on
inspirowany prawdziwym drzeworytem renesansowym albo może być
wymyślony przez dziecko. Ważne, aby projekt zmieścił się na płytce
PCV.
4. Następnie, każde dziecko otrzymuje po jednej piance artystycznej
(mikrogumie), na którą przerysowuje elementy ze swojego rysunku.
Należy pamiętać, aby odbić go w odbiciu lustrzanym.
5. Kolejnym krokiem jest wycięcie elementów w piance. Elementy,
które mają stworzyć „pieczątkę" należy przykleić na płycie PCV w
odbiciu lustrzanym.
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7. Z gotowych prac można przygotować wystawę sznurkową. Dzieci
mogą opowiedzieć co narysowały i czym się zainspirowały
Przykładowe drzeworyty renesansowe do zaprezentowania:

warsztaty szablonu/
drzeworyt

histo r y c z n e w a r s z taty plastyczne

6. Rozdaj dzieciom farby, wałki oraz papierowe talerzyki, a także po
jednej kartce papieru. Gotową piankę należy zamalować wałeczkiem
czarną farbą i od razu odbić obraz na papierze.

Portret Mikołaja Reja ze
„Źwierciadła” (1568 r.)

„Anioł ukazujący św. Janowi
Niebiańskie Jeruzalem"
Albrecht Dürer,
1497-1498 rok

Opracowała: Fundacja Burza Mózgów

Bona Sforza na drzeworycie
z 1521 roku

„Nawiedzenie" Albrecht
Dürer,
1501-1502 rok

-3-

