Plastyka klasy 5, 6,7 data 16.03-28.03
Witam Was moi drodzy w końcu sieć się w miarę ustabilizowała, więc korzystając z okazji tematy na
2 tygodnie. Jeszcze musze dopracować jak możecie przekazywać swoje prace plastyczne (pewnie trzeba
będzie robić zdjęcie i wysyłać na mój adres e-mail: martapruszynska555@gmail.com
W związku z tym, że robienie realnych wycieczek zostało przesunięte, postanowiłam Was zabrać na
wirtualną wycieczkę po największym muzeum w Rosji ( zgodnie z podstawą programową) Ermitażu.
Będzie to okazja do podszkolenia języka ang. oraz dla klasy 7 rosyjskiego (strona www ma do wyboru
te 2 języki, ewentualnie dla osób mających problemy z językami tłumacz google). Gdybyśmy chcieli
obejrzeć każdy eksponat przez minutę zajęłoby to 13 lat dlatego też tematy będą 2. Proszę o wysłanie
na mój adres e-mail Waszych adresów e-mail. Na podane adresy zostaną wysłane kody dostępu do
classroomu. Ponadto planowane będą lekcje online podejrzewam, że większość Was korzysta z discorda
grając online, jeśli ktoś nie ma, proszę o zainstalowanie komunikatora. Tu macie instrukcje logowania
do classromu ( jeśli ktoś Będzie miał problemy) https://www.youtube.com/watch?v=0NhpL6fFXxY
Temat: Ermitaż- podstawowe wiadomości o muzeum w Sankt Petersburgu.
Tu macie linki n. t. muzeum filmiki o historii ekspozycjach i inne ciekawostki o muzeum szukamy
informacji też we własnym zakresie
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/virtual_hermitage/stat
e_hermitage/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUy
d3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllm
cWYLgZqQW5WaWJKan6kcUlySWpCIJhOtHoVrl7kNtMo_xNTD3z_M2cjZBKoAj2MLckMjqnycLD3TFRUBM5iNBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=p
l
Zadania do wykonania (notatka w zeszycie + zdjęcie wykonania i wysłanie na e-mail nauczyciela)
1 Kto założył muzeum Ermitaż i kiedy powstało muzeum?
2 Od jakiego słowa pochodzi nazwa i co oznacza?
3 Ile znajduję się tam eksponatów?
4. Wymień kilku artystów, których dzieła znajdują się w muzeum.
Temat drugi zgodnie z planem zajęć na tydzień 23-27marca:
Temat: Wirtualna wycieczka po Ermitażu.
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 ( po rosyjsku)
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/virtual_hermitage/menshik
ov_palace/!ut/p/z1/jY_RCoIwFIafxQeILVPLy7UItWQEZWs3MmLNkU7RtYuevhFBdJF17n74zvnA
xiggGluleRGtZrXLp9YVBKEoukMw2xRBHOIYpSssh0MlsIHJ8A_DIIAvbP_gjAxs9nvwTuA7_PcS4B67ipJkpfWkCt6s2N16VVgzLvWImUYZLAWgj9FCpa2vLjtf8LFxT9uki6ca5yD5MCCmwj4MXMNK2aw70vl3GqfS8BzXz87s!/dz/d5/L
2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=pl
Pod tematem proszę napisać, która ekspozycja wywarła na Was największe wrażenie. Osobiście
obejrzenie wszystkich ekspozycji zajęło mi kilka godzin od wejścia do ermitażu aż po zwiedzenie
wszystkich pięter. (możecie wybrać sobie pietra (1-3 floor) Głównego kompleksu- macie pan muzeum
i nr ekspozycji z opisem). Najbardziej spodobały mi się ekspozycje dotyczące Japonii, Leonarda Da
Vinci, Rembranta, Tycjana, wiszący ogród.

