
Program szkolenia z rysunku odręcznego oraz technik akwarelowych 
dla nauczycieli architektury krajobrazu w dniach 4-6 III  

w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie 
 

3 marzec 2010 środa 
18.00-19.00 kolacja 
 
I dzień – 4 marzec czwartek  
 
9.00- 9.45  śniadanie  
 
10.00 – 14.00 sesja nr 1 
Temat: Perspektywa architektoniczna 

               
1. Wykład rozpoczynający. 
2. Teoria perspektywy architektonicznej. 
3. Ograniczenia perspektywy wynikające z zasad rządzących ludzkim widzeniem. 
4. Nauka określania prawidłowego położenia zbiegów w dwu- i trójbieżnej perspektywie. 
5. Typy perspektywy i jej zastosowanie z uwzględnieniem stożka dobrego widzenia. 
6. Nauka znajdowania prawidłowej odległości punktów perspektywie. 
7. Położenie obserwatora względem rysowanego obiektu 
8. Typowe błędy w postrzeganiu  i analizowaniu rysunków perspektywicznych. 
9. Zasady konstruowania brył przestrzennych i  określania ich wzajemnej wielkości  i odległości. 

Wielokrotność brył w przestrzeni, przesunięcia przestrzenne o określoną jednostkę i obrót  
       o określony kąt 
10. Sposoby przeniesienia obrazów 2D na 3D. 
11. Kształtowanie brył na podstawie przekroju i rzutów. 
12. Przenikanie podstawowych brył płaskościennych i obrotowych. 
13. Rozpatrywanie popularnych błędów rysunkowych. 
 
Liczba materiałów poglądowych: ok. 20 rysunków 
 
14.00-14.30 obiad 
14.30 – 15.30 poznanie wyposażenia dydaktycznego szkoły  
15.30 – 19.00 ćwiczenia rysunkowe  
19.00 – 20.00 kolacja 
Spotkanie z Dyrektorem Zbigniewem Podgórskiem. Zespołu Szkół CKR  
w Gołotczyźnie  
 
II dzień – 5 marzec piątek 

 
      7.30 - 8.00– śniadanie 
      8.00 – 9.00 – zwiedzanie Muzeum Szlachty Mazowieckiej wraz z historycznym parkiem. 

 
9.30 – 13.30 sesja nr 2  
Temat: Zastosowanie zmiennego oświetlenia i struktur rysunkowych 

      
1. Wykład rozpoczynający. 
2. Teoria światła i cienia w rysunku.  
3. Typy oświetlenia i wynikające z tego efekty świetlne 
4. Zasady rządzące widzeniem cienia i barw oraz wynikające z tego złudzenia optyczne. 
5. Zastosowanie w rysunku wynikających z tego wniosków . 



6. Konstrukcja cienia rzuconego w  perspektywie architektonicznej, obszar przestrzenny 
cienia. 

7. Efekty światłocieniowe w zestawie brył. Cienie własne, rzucone i wzajemne.  
8. Zasady rysowania tła i jego interakcji z rozkładem cienia w zestawie brył. 
9. Ćwiczenie konstrukcji cienia od różnego rodzaju brył podstawowych i złożonych. 
10. Zaawansowane przenikanie brył o różnych stopniach przezroczystości i  różnych 

fakturach materiałowych. 
11. Zagadnienia rysowania faktur materiałowych 
12. Rysowanie różnego rodzaju faktur materiałowych , zagadnienia przezroczystości , 

połysku , odbić  i luster. 
13. Przykłady  stosowania podstawowych i zawansowanych technik rysunkowych  
      dla poszczególnych faktur rysunkowych. 
14. Rozpatrywanie typowych błędów powstałych przy konstruowaniu cienia i tworzenia 

faktur materiałowych. 
 
Liczba materiałów poglądowych : ok. 20 rysunków 

 
14.00-14.30 obiad 
 
14.30 – 18.30 sesja nr 3 
Temat: Rysowanie obiektów architektonicznych w przestrzeni  
 

1. Wykład rozpoczynający 
2. Rysowanie podstawowych brył architektonicznych i określanie ich wielkości względem 

obserwatora. 
3. Podział przestrzenny brył architektonicznych   
4. Rysowanie detali architektonicznych  
5. Zagadnienia faktur materiałowych i oświetlenia w tworzeniu perspektywy 
architektonicznej. 
6. Rysowanie obiektów małej architektury. 
7. Zagadnienia kompozycyjne i konstrukcyjne w rysowaniu „ małej architektury” 
8. Konstruowanie przestrzeni architektonicznej półotwartej i wnętrz. 
9. Konstruowanie perspektywy wnętrz architektonicznych. 
10. Zagadnienia perspektywy powietrznej i barwnej. 
11. Rozpatrywanie najczęściej występujących błędów rysunkowych. 
 
Liczba materiałów poglądowych : ok. 20 rysunków. 

 
19.00 – 19.30 kolacja  
 
III dzie ń – 6 marzec sobota 
 
7.30 – 8.00 – śniadanie  
8.00 - 9.00 – zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu „Krzewnia” A. Świętochowskiego                  
 
9.30 – 13.30 sesja nr 4 
Temat: Rysowanie obiektów architektonicznych i małej architektury w     

otoczeniu zieleni ogrodowej i w naturalnym krajobrazie  
1. Wykład rozpoczynający. 
2. Typy krajobrazu i wynikające z tego wnioski dla kompozycji obrazu  zastosowania 

perspektywy geometrycznej, powietrznej i barwnej. 
3. Kadrowanie i zastosowanie różnej głębi obrazu oraz podział obrazu na plany przestrzenne. 



4. Interpretacja przestrzeni pejzażu w kontekście ekspozycji poszczególnych planów 
przestrzennych. 

5. Rysowanie zieleni wysokiej w różnych  głębokościach planu rysunkowego. 
6. Zieleń wysoka, drzewa wolnostojące , kępy, zagajniki, las – wynikające z tego 

zagadnienia plastyczne. 
7. Typy zieleni wysokiej, pokroje, charakterystyczne, zjawiska i ich zastosowanie  
       w rysunku. 
8. Połączenie elementów  architektury  i zieleni na rysunku - wynikające z tego możliwości  

i ograniczenia. 
9. Rysowanie zieleni niskiej i ogrodowej. 
10. Tworzenie  zaawansowanych perspektyw architektonicznych z zastosowaniem zieleni 

dziko rosnącej  i  parkowo- ogrodowej. 
11. Tworzenie perspektyw tego samego tematu ( zieleń i architektura) widzianych w różnych 

punktów położenia obserwatora. 
 
Liczba materiałów poglądowych : ok. 20 rysunków 

 
13.30-14.00 obiad  
 
14.00- 18.00 sesja nr 5 
Temat: Zastosowanie technik kolorowych w tworzeniu perspektyw  
             architektonicznych. 
 

1. Wykład rozpoczynający. 
2. Zastosowanie technik mokrych- wprowadzenie. 
3. Zastosowanie technik monochromatycznych. 
4. Różnice wynikające z zastosowanych środków artystycznych . Porównanie 

malowania    tuszem i akwarelą 
5. Podstawowe techniki malowania akwarelą 
6. Typu podłoża malarskiego, zastosowanie różnych narzędzi malarskich. 
7. Zagadnienia przestrzenne w malowaniu akwareli. 
8. Zaawansowane technik akwarelowe. 
9. Rozpatrzenie typowych błędów w zastosowaniu techniki akwarelowej. 

 
Liczba materiałów poglądowych; ok. 20 akwarel. 
 

18.00 – 18.30 kolacja  
 
7 marzec niedziela 
7.00 – 7.30 śniadanie  
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