
Temat: Spacer po katedrze

Jak zwykle to, co na zielono –
przepisujemy do zeszytu jako notatkę.



Dzisiejszym tematem będzie to, 
co możemy znaleźd w kościołach, głównie tych 
dużych – jak katedry, bazyliki, świątynie. Mamy 

na myśli przede wszystkim elementy 
dekoracyjne. 

1. Witraże – to okna z kolorowego szkła, często 
przedstawiające postaci i sceny biblijne, ale 
także świętych. Nowoczesne witraże są 
nierzadko malowane na szkle, ale te zabytkowe 
wykonywano z barwionych szkiełek, które 
łączyło się ołowianymi ramkami. 

Oto kilka przykładów.



Bóg Ojciec z kościoła 
franciszkanów w 
Krakowie, projektu 
Stanisława 
Wyspiaoskiego





2. Ołtarze – od średniowiecza często 
wieloskrzydłowe, zwane szafiastymi. Otwierano 

je tylko na wielkie święta. Centralną częśd 
stanowi otwierana drewniana skrzynia, w której 
ustawione są rzeźby Jezusa, Marii, świętych lub 

sceny biblijne. Do bocznych krawędzi skrzyni 
przymocowane są tzw. skrzydła służące do 

zamykania skrzyni. Skrzydła są zwykle 
podzielone na kwatery i zdobione malowidłami, 

lub płaskorzeźbą. 

I znów kilka przykładów.





Najsłynniejszy ołtarz w Polsce to Ołtarz Wita 
Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie



3. Banderole – charakterystyczny element 
malowideł średniowiecznych, czyli napisy 

na szarfach. Napisy były w języku łacioskim 
i skierowane były do szlachty dworskiej 
oraz  duchowieostwa (pozostała częśd 

społeczeostwa była niepiśmienna). 

Kilka przykładów.







Praca plastyczna

A teraz to, na co wszyscy czekają – praca.

Będą potrzebne:

- Czarny karton techniczny A4 (jeśli nie masz 
wystarczy pomalowad biały karton czarną 
farbą), może byd też granatowy lub 
ciemnozielony.

- Bibułka gładka (tego już nie ma czym zastąpid 
– trzeba kupid, na pewno są w marketach).

- Nożyczki do paznokci, klej.



Wykonanie 
Waszym zadaniem jest wykonanie witrażu na temat 

„Kwiat lub owoc”. Macie na to dwa tygodnie.
Na kartonie rysujemy  wybrany szkic i robimy 

podwójne krawędzie. Następnie tło dzielimy na 
kilka przestrzeni.

Wycinamy okienka, które następnie podklejamy 
kolorowymi bibułkami.

Uwaga – od razu wybieramy stronę prawą i lewą 
(po lewej zostaje ślad ołówka i podklejanie 
bibułki).

Oto kilka przykładów gotowych prac.





Po wykonaniu pracy - robimy zdjęcie i wysyłamy je 
na maila 

plastyksp8@wp.pl

Pamiętajcie o podpisie w tytule lub treści maila:

Imię, nazwisko i klasa.

Powodzenia. W razie pytao – pisz lub dzwoo.

Agnieszka Matusiak

mailto:plastyksp8@wp.pl

