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Klasa  V - 19.05.20r. 

 

Temat: Opis  rzeźby - ćwiczenia  stylistyczne. 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, na  lekcjach  już  kilkakrotnie  mówiliśmy  o  opisie  dzieła  sztuki, 

ale  głównie  skupialiśmy  się  na  malarstwie. Dziś  natomiast  porozmawiamy  

na  temat  opisu  rzeźby. Jak  Wam  się  wydaje, co  będzie  łatwiej  opisać - 

obraz, czy  rzeźbę? 

 

Opisując  obraz  uwzględniamy  między  innymi: 

- pierwszy, drugi  plan, 

- kolory, 

- nastrój, 

 

Co  uwzględnimy  opisując  rzeźbę?  

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Elementy  opisu  rzeźby: 

Wstęp: ogólne  informacje  o  rzeźbie - tytuł, autor, czas  powstania, miejsce  

ekspozycji, 

Rozwinięcie: dokładny  opis  dzieła - np. rodzaj  rzeźby, materiał, wielkość, 

kolorystyka, gesty, sytuacja, w  której  została  przedstawiona  postać, 

Zakończenie: podsumowanie  wypowiedzi: opinia  na  temat  dzieła 

 

3. Przeczytaj. 

Rodzaje  rzeźb 

 

Posąg   Płaskorzeźba 
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Popiersie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze  opisy  mogą  się  nieznacznie  różnić. Inaczej  wygląda  ten  sam  obiekt  

z  przodu, z  tyłu  lub  gdy  patrzymy  na  niego  z  góry  czy  z  dołu. Możemy  

też  mieć  różne  odczucia, np. z  jednej  strony  może nam  się  coś  podobać, a  

z  innej - zaskakiwać, dziwić. 

 

Przeczytaj  teraz  tekst  legendy - zwróć  uwagę  na  to  jak  wygląda  

warszawska  syrenka. Na  jutrzejszej  lekcji - w  oparciu  o  ten  tekst  i  

ilustracje - wspólnie  opiszemy  rzeźbę  syrenki. 

 

 Dlaczego  warszawska  syrenka  trzyma  miecz  i  tarczę? Tłumaczy  to  

legenda. Dawno  temu  w  Morzu  Śródziemnym  żyły  dwie  siostry - syreny, 

piękne  kobiety  z  rybimi  ogonami. Pewnego  razu  opuściły  rodzinne  strony. 

Gdy  dopłynęły  do  Morza  Północnego, postanowiły  się  rozstać. Jedna  

upodobała  sobie  duńskie  cieśniny  i  dziś  jej  pomnik  stoi  w  porcie  w  

Kopenhadze. Druga  dopłynęła  do  Gdańska, a  następnie  Wisłą  do  

Warszawy. 

 Jak  głosi  legenda, właśnie  tutaj  u  podnóża  dzisiejszego  Starego  

Miasta  wypłynęła  na  brzeg, by  odpocząć. Miejsce  bardzo  jej  się  spodobało, 

więc  postanowiła  tu  zostać. Swym  pięknym  śpiewem  oczarowała  tutejszych  

rybaków, a  ci  wkrótce  przyzwyczaili  się  do  jej  towarzystwa. 

 Pewnego  razu  śpiew  syreny  usłyszał  jeden  z  kupców. Licząc  na  

łatwy  zysk, postanowił  ją  złapać  i  pokazywać  na  jarmarkach. Uwięzioną  

syrenkę  trzymał  bez  dostępu  do  wody. Nieszczęśnica  skarżyła  się  tak  

głośno, że  zawodzenie  usłyszał  młody  rybak. Wraz  z  przyjaciółmi  uwolnił  

syrenkę, a  ta  z  wdzięczności  obiecała  pomóc  miastu  w  razie  

niebezpieczeństwa.  



3 
 

 Odtąd  warszawska  Syrenka  czuwa  nad  miastem. W  ręku  trzyma  

miecz  i  tarczę, by  używać  ich  w  obronie  swoich  przyjaciół. 

 Spiżowy  pomnik  wyrzeźbiła  Ludwika  Nitschowa. Rzeźba  powstała  w  

latach  1936 - 1937, a  postawiono  ją  na  Powiślu  w  kwietniu  1939  roku, 

niedługo  przed  wybuchem  II  wojny  światowej. Do  pomnika  pozowała  

poetka  Krystyna  Krahelska ( która  zginęła  w  trakcie  powstania  

warszawskiego ). Twarz  Syrenki  ma  właśnie  jej  rysy. 

*spiżowy - wykonany  ze  stopu  miedzi, cyny, ołowiu  i  cynku. 

 


