Technika
Klasa VIII
Uwaga !
Praca domowa do drugiego tematu !

LEKCJA
Temat : Funkcje, rodzaje- ubioru.
W zależności od rodzaju ubioru możemy go podzielić na :
– codzienny,
– wizytowy,
– roboczy,
– sportowy,
– ochronny,
– mundury,
– karnawałowy,
– bieliznę,
– ludowy
Ubiór pełni wiele różnych funkcji;
– ochroną
– ozdobną
– wyróżniającą
Kupując ubranie, należy zwrócić uwagę na;
– fason,
– funkcję,
– materiał,
– rozmiar,
– wrażenie dotykowe,
– zdolność pochłaniania wody (higroskopijność),
– właściwości cieplne,
– elastyczność,
– wytrzymałość na rozciąganie
Komfort noszenia odzieży zapewni przede wszystkim odpowiedni dobór
tkaniny, z jakiej jest wykonana. Pod uwagę należy wziąć warunki, w jakich
ubranie będzie noszone (pogoda), czy będzie zakładane bezpośrednio na
ciało i jakiego jest przeznaczenia (do uprawiania ćwiczeń, do szkoły czy na
wizytę bądź uroczystość).

Ubiór strażaka- określa zawód

Ochronna funkcja ubioru
i chroni w pracy

LEKCJA
Temat: Projektujemy ubiory.
W dzisiejszych czasach, projektantem ubrań może stać się każdy. Moda
panująca na ten zawód zaraża prawie każdego, ale żeby zostać projektantem trzeba
posiadać odpowiednią wiedzę i talent.
Projektowanie składa się z wielu zasad, które każdy projektant powinien znać - od
projektowania dla różnych typów figur, po zestawienie i dostosowanie form i barw do
typu urody i wieku.
Projektant powinien znać każdy krok procesu wytwarzania ubrań. Projektowanie jest
procesem twórczym i świadomym, który opiera się na wiedzy plastycznej i
technologicznej. Podstawowe zasady projektowania ubrań to ustalenie przeznaczenia
ubrania, wybranie źródła inspiracji, szczegółowe opracowanie fasonu (krój i detale),
zwrócenie uwagi na obowiązujące trendy w modzie, zachowanie odpowiednich
proporcji detali w relacji detal - forma ubioru, zachowanie kontrastu, ustalenie tonacji
barw lub zestawów kolorystycznych i dobranie odpowiedniej tkaniny o określonej
fakturze, wzorze, właściwościach plastycznych, która uzupełni projekt.

Zadanie dla chętnych !

Zaprojektuj ubiór dla siebie, podaj jego rodzaj i funkcję.
np. - strój do pracy w ogrodzie, funkcja ochronna,
– mundur wojskowy, funkcja ochronna,
– sukienna wizytowa, funkcja ozdobna
Zdjęcia przesyłamy na adres sp17soswpt@gmail.com , możesz również wysłać na
Messenger.
Pozdrawiam
Jolanta Krawczyk

