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Zeszyt
Poszukiwacza
Sztuki

IMIĘ
NAZWISKO
SKARB, KTÓRY CHCESZ
ODNALEŹĆ W MUZEUM
TWÓJ PODPIS

2

KROK PO KROKU W MUZEUM

Z CZEGO SKŁADA SIĘ HISTORIA SZTUKI?

Sztuka XX wieku

Wchodzimy do muzeum

Kupujemy bilet w kasie

Zostawiamy plecak
i ubranie w szatni

Sztuka XIX
wieku
Barok

Witamy się z panią
prowadzącą warsztat

Wchodzimy
do galerii

Renesans

Średniowiecze

Rozglądamy się
w lewo

Zaczynamy poszukiwanie skarbu

Sztuka
rzymska
Rozglądamy się
w prawo

Sztuka
grecka

Sztuka egipska
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Każdy przedmiot, zwierzę i osoba posiada swoją historię.
Do opowiedzenia historii potrzebujesz:

CZY MUZEUM WYMYŚLIŁ DZIADEK DLA WNUKÓW?
Jak myślisz, kto w Polsce założył
pierwsze muzeum i dlaczego?

BOHATERÓW —

,
CZASU, W KTÓRYM
DZIEJE SIĘ HISTORIA —

,
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— MIEJSCA AKCJI
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Poniżej widzisz fotografie czterech dzieł sztuki z muzeum. Każde z dzieł
powstało w innym czasie. Spróbuj, wpisując w puste kwadraty cyfry
od 1 do 4, ułożyć obrazki od najstarszego do najmłodszego.

Izabela
bela
rtoryska
Czartoryska
Czy wiesz, że Muzeum Narodowe w Krakowie
to najstarsze muzeum narodowe w Polsce?

Zgadnij, ile ma lat.
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Na początku muzeum miało zaledwie kilka obrazów. Dzisiaj posiada
kolekcję kilku tysięcy obrazów, rysunków
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Narysuj,
Nary
j, jjak według Ciebie powinno wyglądać muzeum.

Muzea są zakładane w różnych dziwnych miejscach i budynkach.
Istnieją muzea
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CZY ARTYSTA POTRAFI SIĘ DZIWIĆ?
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Czy wiesz, kim jest artysta? Wybierz jedną z odpowiedzi:

Czy żeby zostać artystą, trzeba mieć specjalne umiejętności?
Wybierz trzy odpowiedzi:

umieć rozmawiać
z ludźmi

psychologiem
kolekcjonerem
uczyć się
rysować

umieć
żonglować

magikiem

ćwiczyć
na siłowni

historykiem sztuki
malarzem
oglądać dużo
obrazów

masażystą

„Artystą jest się, dlatego, że się wie coś,
czego inni nie wiedzą”

zbierać różne
przedmioty

Artysta to człowiek, który zadziwia się światem i próbuje go nam pokazać
w obrazie, grafice, rzeźbie, filmie wideo lub fotografii. Szkoła dla
artystów nazywa się Akademią Sztuk Pięknych.
Witold Gombrowicz

Dawno, dawno temu artyści malowali na skale. Później odkryli,
że mogą też malować na drewnie, a w końcu zaczęli także malować
obrazy na płótnie. Teraz czas na Ciebie!

KOSTKA WYOBRAŹNI
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„W czasie deszczu dzieci się nudzą,
to ogólnie znana rzecz.
Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się,
ale strasznie nudzą się w deszcz”.

Kabaret Starszych Panów

Za pomocą dostępnych Ci materiałów stwórz padający deszcz.
Pamiętaj, że każdy artysta to indywidualista, więc nie zaglądaj
do zeszytu kolegi ani koleżanki. Pracuj samodzielnie.

Poniżej czeka na Ciebie szablon Twojej Kostki Wyobraźni.
Wytnij ją, zegnij wzdłuż linii, a następnie sklej. Wykonaj rzut.
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