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Temat: Z dziejów przedmiotów użytecznych. 

O znakach plastycznych dowiedzieliście się na ostatniej lekcji. Dzisiejszy temat wprowadza w świat 

otaczających nas przedmiotów. Zapoznajcie się z tekstem w podręczniku na str.66-67.  

20. Z dziejów przedmiotów użytecznych 
Żyjąc, pracując, odpoczywając, bawiąc się, wykonując rozmaite czynności w pracy, w szkole 

lub w domu, posługujemy się rozmaitymi przedmiotami. Są to przedmioty użyteczne.  

Niegdyś, przed tysiącami lat, pierwotny człowiek potrzebował niewielu takich przedmiotów. Do 

polowania służył mu oszczep, do wykonywania czynności gospodarskich wystarczało 

narzędzie o odpowiednio ukształtowanym ostrzu, a do jedzenia lub noszenia wody – proste 

naczynie gliniane. Jednak w miarę rozwoju cywilizacji i form życia społecznego rosła liczba 

przedmiotów niezbędnych człowiekowi, a dziś jest ich po prostu mnóstwo. Dawniej potrzebne 

przedmioty i narzędzia każdy wykonywał sam. Później zajęli się tym specjalnie 

wykwalifikowani rzemieślnicy. Dlatego ta dziedzina sztuki nosi nazwę rzemiosła artystycznego. 

 

Rzemiosło artystyczne to wykonywanie rozmaitych sprzętów, przedmiotów lub narzędzi 

przez wykwalifikowanych artystów rzemieślników. 

 

 

 

57. Naczynie gliniane sprzed około 3000 lat 

To naczynie do przechowywania płynów, ulepione z gliny, budzi nasze zainteresowanie z dwóch powodów.                   

Po pierwsze – swoim przemyślanym kształtem: zawartość części dolnej (brzuśca) można było, dzięki 

rozchylającej się części górnej (wylewowi), przelać do innego naczynia. 

Po drugie – dekoracją, wykonaną ostrym narzędziem w niewyschniętej jeszcze glinie. Jak widać, potrzeba 

piękna na co dzień towarzyszyła człowiekowi od bardzo dawna. 
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58. Johann Joachim Kändler (czytaj: kendler), waza do zupy, ok. 1739–1741 

Oto przepiękne naczynie stołowe z połowy XVIII wieku – waza do zupy z ogromnego serwisu (2200 sztuk różnych 

naczyń!). Nazwano go Serwisem Łabędzim, ponieważ wśród zdobiących go wyobrażeń stworzeń wodnych (ryb, delfinów, 

baśniowych syren, różnych ptaków) przeważały śnieżnobiałe łabędzie. Naczynia te, wykonane z porcelany, artysta najpierw 

wyrzeźbił w glinie – poświęcił na tę pracę kilka lat. 

 

Zadanie domowe:  

Przedmioty użytkowe to te, którymi posługujemy się na co dzień. Zaprojektuj i wykonaj przedmiot, 

który wykorzystasz do pomocy plastycznych. Masz do wyboru: 

1) Skrzynia na plastyczne „skarby” ( możesz zbierać rzeczy, które przydadzą się na lekcje plastyki), 

2) Niepowtarzalna torba do prac plastycznych. 

Na wykonanie pracy masz 2 tygodnie. Możesz do pomocy zaprosić domowników. Gotowej pracy zrób 

zdjęcie i wyślij do mnie najbardziej odpowiadającym Ci sposobem. 
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