
na uważność i wyobraźnię 

wakacyjne ćwiczenia



Muzeum Sztuki nowoczesnej w warszawie 
zaprasza do wakacyjnych obserwacji. Lato 
to świetny czas, żeby przyjrzeć się swojemu 
otoczeniu. Tak artystki i artyści przygoto-
wują się do pracy. oto kilka ćwiczeń, które 
pomogą wyczulić zmysły i zanotować spo-
strzeżenia. Dobrej zabawy i do zobaczenia 
w Muzeum, gdzie można obejrzeć wyniki pra-
cy artystek i artystów!

zespół użyj Muzeum



co widzisz? 
czy to czarno-białe 
zdjęcie kojarzy ci się 
z jakimiś kolorami?



Skąd wiesz, czym jest kształt na poprzedniej stronie? Gdzie go 
wcześniej widziałaś/widziałeś? narysuj, jak mogło powstać 
zdjęcie? (kto i gdzie je zrobił? jakie narzędzia zostały użyte? jak mogła wyglądać ta sytuacja?)

Może obraz wilhelma Sasnala bez tytułu (astronauta) będzie dla ciebie pomocą?



Pomyśl, co tworzy kulę ziemską i narysuj to po swojemu. jakie 
kształty i kolory nadasz tym składnikom?

woda

powietrzeziemia



ziemia ma różne oblicza. czasem są to skały, czasem asfalt, 
czasem trawa. Spójrz pod nogi i narysuj, co się pod nimi w tej 
chwili znajduje.



ziemia to niedościgniona artystka. czy domyślasz się, co to za 
wzory i kształty? jak wyglądają w całości? każdy mały frag-
ment rozrysuj w większy obraz. od ciebie zależy, czym się stanie.



Mimo, że kula ziemska nazywana jest ziemią – większość jej po-
wierzchni pokrywa woda. Pomyśl, jaką drogę musiała przebyć, 
żeby wypłynąć z twojego kranu? jakie przygody spotkały ją 
po drodze? narysuj swoją mapę.



Powietrze jest trudno uchwytne. narysuj, gdzie i jak można 
je zobaczyć, przez kogo jest używane i do czego służy?



ziemia to także wszystkie istoty, które na niej żyją – naukowcy 
nazywają to biosferą. jakie stworzenia zamieszkają na twojej 
kuli ziemskiej?



być może na poprzedniej stronie powstały rysunki zwierząt, 
ale nie zapominajmy o roślinach. Przyjrzyj się liściom, kwiatom, 
łodygom a może nawet korzeniom i narysuj jak najdokładniej 
swoją ulubioną roślinę:



rośliny często stają się pożywieniem dla zwierząt i ludzi. nary-
suj, z czego powstało twoje ulubione jedzenie – jeśli potrzebu-
jesz, sprawdź skład na opakowaniu.



 jakich zmysłów – oprócz wzroku – możesz użyć do obserwowa-
nia świata? czego się dowiadujesz dzięki nim? zastanów się 
i opisz na przykładzie rysunków:



jak już się orientujesz, świat jest całkiem złożony, wiekowy 
i ciągle się zmienia. wyobraź sobie, jak będzie wyglądało, 
brzmiało, pachniało miejsce w którym jesteś za 1000 lat? 



Teraz z kolei cofnijmy się w przeszłość. na ziemi nadal można 
znaleźć ślady istot, które żyły tu bardzo, bardzo dawno temu. 
narysuj, jak wyglądało otoczenie stworzeń na zdjęciu?



Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń zastanów się, czego potrze-
buje przyroda, żeby być w dobrej formie? co mogą robić ludzie, 
żeby dbać o ziemię? Stwórz rysunkowy lub pisemny regulamin.


