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Scenariusze dla 
nauczycielek 
i nauczycieli
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Edukacja  
w Parku Rzeźby na Bródnie

Zainicjowany w 2009 roku przez Urząd Dzielnicy Targówek 
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Park Rzeźby na 
Bródnie stał się jedną z najciekawszych przestrzeni dedy-
kowanych sztuce publicznej. Przez kilkanaście lat udało się 
stworzyć w Parku kolekcję rzeźb, które na różne sposoby po-
kazują, czym może być sztuka. Formuła naszych działań, po-
dobnie zresztą jak sama dzielnica, przechodziła liczne zmia-
ny. Coraz większą wagę przywiązywaliśmy nie tyle do nowych 
realizacji artystycznych, ile do poszukiwania sposobów na 
aktywne włączanie mieszkańców w życie tej przestrzeni. 

Przygotowana w 2021 roku kolejna odsłona Parku Rzeźby 
jest dla nas początkiem trzyletniego eksperymentu eduka-
cyjnego, którego głównym celem jest stworzenie sieci stałej 
współpracy z osobami zajmującymi się edukacją na tere-
nie Targówka. Szczególnie interesujące są dla nas sytuacje, 
w których sztuka staje się pretekstem do podjęcia działań 
na tematy proponowane przez mieszkańców i mieszkanki 
dzielnicy. 

Postawiliśmy na współpracę z nauczycielami//nauczycielka-
mi, gdyż zależało nam szczególnie na tym, by wypracowane 
pomysły i doświadczenia odkładały się wśród osób budują-
cych dzielnicową tożsamość, dla których Park Rzeźby może 
być naturalną przestrzenią codziennej pracy. Wspólnie za-
stanawiamy się, czym jest to miejsce lub czym może się stać 
w kontekście podejmowanych przez nas działań. Jak Mu-
zeum może wspierać realizację potrzeb edukacyjnych i gdzie 
w tym procesie swoje miejsce mają artyści i artystki?

Zwrot w stronę osób zajmujących się edukacją zainspirowany 
został zarówno przez Urząd Dzielnicy Targówek, jak i naszą 
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edukacyjnych, które mogą służyć np. integracji grupy, budo-
waniu empatii, rozwojowi sensorycznemu, nauce matematyki, 
pogłębianiu wiedzy o lokalnym dziedzictwie i przyrodzie.

Opracowane scenariusze, które są zamieszczone w niniejszej 
publikacji, mogą być używane w Parku przez nauczycieli i na-
uczycielki z dzielnicy Targówek jako instrukcja, bądź stano-
wić inspirację do projektowania własnych działań edukacyj-
nych przy użyciu sztuki.

Polecamy także powstałą w 2021 roku aplikację internetową. 
To gra terenowa, która jest narzędziem do samodzielnej eks-
ploracji Parku Rzeźby i okazją do zapoznania się ze wszystki-
mi dziełami w inny sposób. W trakcie gry uczestnicy i uczest-
niczki wykonują zadania przyglądając się wnikliwie rzeźbom. 
„Park Rzeźby – Gra Terenowa” to połączenie spaceru, apli-
kacji internetowej i mapy z wirtualnymi i logicznymi zadania-
mi do wykonania na miejscu. Sprawdzi się zarówno podczas 
zajęć w szkole, jak i w czasie wolnym. Plansza do gry oraz in-
strukcja znajdują się na stronie: grapark.artmuseum.pl.

Zależy nam, by Park jako lokalne dziedzictwo był użyteczny 
dla szkolnych społeczności, a sztuka stawała się punktem 
wyjścia do rozmowy na ważne tematy.

Plany na przyszłość 

Liczymy na to, że zaangażowani w pierwszą edycję warsz-
tatów nauczycielki/nauczyciele, edukatorki/edukatorzy 
i animatorki/animatorzy będą nam towarzyszyć w kolejnych 
etapach projektu i staną się ambasadorami/ambasadorka-
mi Parku Rzeźby na Bródnie – inspirującej i bogatej w treści 
przestrzeni edukacyjnej. Pragniemy pomóc im w realizacji 
pomysłów i wspierać w tworzeniu nowych projektów – po-
przez angażowanie i zapraszanie do kolejnych wspólnych 
inicjatyw.

W 2022 roku planujemy kontynuację programu „Edukacja 
w Parku” w nieco zmodyfikowanej formule, na którą zło-
żą się: pilotażowe zajęcia w Parku według opracowanych 
w 2021  roku koncepcji, druga edycja warsztatów dla na-
uczycielek, edukatorek i animatorek z dzielnicy Targówek 
(rekrutację ogłosimy na wiosnę 2022 roku) oraz akcja promo-
cyjno-upowszechniająca (opracowane w niniejszej publika-
cji materiały). Będziemy zachęcać do testowania gotowych 

potrzebę znalezienia nowych dróg dotarcia do mieszkanek 
i mieszkańców dzielnicy. Oczywistym sojusznikiem może być 
szkoła – instytucja będąca bardzo blisko życia społecznego. 

Park Rzeźby na Bródnie to przestrzeń, w której chcemy w spo-
sób szczególny realizować jedno z podstawowych zadań 
Muzeum, jakim jest budowanie długotrwałej relacji ze środo-
wiskiem edukacyjnym, a także eksperymentowanie z formą 
współpracy pomiędzy Muzeum a szkołą. Przygotowane przez 
działające na terenie dzielnicy nauczycielki propozycje zajęć 
są małym krokiem na tej drodze. Jednak na tyle istotnym, by 
zbliżyć się do codzienności, w której ważnym miejscem staje 
się Park. 

Opis procesu działań  
z nauczycielkami 

Program szkoleń dla środowiska edukacyjnego przeprowa-
dzony w 2021 roku przez MSN i Urząd Dzielnicy Targówek 
składał się z sześciu spotkań warsztatowych. Zrekrutowana 
grupa ośmiu nauczycielek i pracownic instytucji kultury po-
znawała Park w towarzystwie muzealnych edukatorek: Alek-
sandry Góreckiej i Marty Maliszewskiej oraz zaproszonych 
gości: artysty Józka Gałązki, aktywistki i kuratorki Izy Ka-
szyńskiej i przyrodnika Tomasza Horaczka.

Spotkania nastawione były na wykorzystanie potencjału 
edukacyjnego Parku i znajdujących się w nim prac. Oso-
by uczestniczące w kolejnych warsztatach poznawały stra-
tegie działania artystek i artystów oraz społeczny wymiar 
ich sztuki. Dowiadywały się o oddolnych inicjatywach i ak-
cjach z udziałem mieszkańców i mieszkanek Targówka, któ-
re razem składają się na bogatą historię bródnowskiego 
Parku Rzeźby.

W programie uczestniczyli zarówno nauczyciele nauczania 
przedszkolnego i początkowego, jak i ci pracujący ze star-
szymi klasami szkoły podstawowej, a także pracownice lo-
kalnych instytucji kultury. We współpracy z edukatorkami 
MSN-u, które prowadziły warsztaty, wybrano tematy bliskie 
uczestnikom i uczestniczkom ze względu na ich specjaliza-
cje i zainteresowania. Każda z osób biorących udział w pro-
gramie stworzyła propozycję wykorzystania sztuki w Par-
ku do podjęcia istotnych z jej punktu widzenia tematów. 
Dzięki różnorodności grupy powstał zestaw ośmiu działań 

https://grapark.artmuseum.pl/
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scenariuszy i proponować zainteresowanym osobom tutoring 
i pomoc w oparciu o zasoby Muzeum. Naszą ambicją jest 
stworzenie stałego programu zajęć realizowanych we wszyst-
kich szkołach w dzielnicy. Pragniemy kształtować w naj-
młodszych mieszkańcach i mieszkankach Targówka dumę ze 
współczesnego lokalnego dziedzictwa kulturowego i świado-
mość jego wartości. 

Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić wyjątkowość projek-
tu, w którym mamy przyjemność brać udział: rozpisany na 
trzy lata, oparty o długofalowo proces, którego kolejne fazy 
wprowadzamy na podstawie regularnego monitoringu i ewa-
luacji. Dzięki temu zyskujemy przestrzeń do testowania roz-
wiązań, eksperymentowania i ponoszenia porażek, które na 
końcu – w co bardzo wierzymy – doprowadzą nas do opra-
cowania kompleksowego rozwiązania, które Urząd Dzielnicy 
będzie mógł wprowadzić w lokalny system kultury i oświaty. 
Wierzymy, że taki model współpracy samorządu z instytucja-
mi kultury stanie się inspiracją dla innych dzielnic, by kształ-
tować lokalne programy w oparciu o długotrwałe relacje 
i wspólnie wypracowane cele. Zachęcamy pracowników i pra-
cownice oświaty i kultury, ale także radnych i samorządow-
ców, radne i samorządowczynie do włączenia się w nasz pro-
jekt jako uczestnicy lub ambasadorowie idei „Powszechnej 
Edukacji w Parku”.
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Prace znajdujące się  
w Parku Rzeźby  
na Bródnie:

1. Magdalena Abakanowicz, 
„Zinaxin i Dolacin”,  
2005, rzeźba

2. Bruno Althamer i Diana 
Grabowska, Paweł Althamer, 
Verdiana Calia i Mattia 
Montemezzani, Norbert Delman, 
Michał Mioduszewski, Krzysztof 
Ostrzeszewicz i Paweł Chmielewski 
(grupa Reaktor), Monika 
Szambelan, Roman Stańczak, 
Jerzy Szumczyk,  
„Mieszczanie z Bródna”,  
2016–2017, rzeźba

3. Paweł Althamer,  
„Raj”,  
2009, rzeźba-ogród

4. Paweł Althamer  
i Grupa Nowolipie,  
„Sylwia”,  
2010, rzeźba-fontanna

5. Youssouf Dara  
i Paweł Althamer,  
„Toguna”,  
2011, mała architektura

6. Fundacja Transformacja,  
„Oranżeria”,  
2018–2020, pawilon

 7. Jens Haaning, 
„Bródno”,  
2012, rzeźba

8. Nik Kosmas,  
„Drabinka”,  
2016, rzeźba

9. Honorata Martin,  
„Zadomowienie”,  
2015, interwencja, rzeźba 

10. Susan Philipsz,  
„Nie jesteś sam (Czy Ziemia 
istniałaby bez Słońca?),  
2010, rzeźba dźwiękowa

11. Katarzyna Przezwańska,  
„bez tytułu (Interwencje 
malarskie)”,  
2010, malarstwo

12. Rirkrit Tiravanija/ 
Paweł Althamer,  
„bez tytułu (Domek herbaciany 
z ekspresem kawowym)”,  
2005/2010, mała architektura

13. Monika Sosnowska,  
„Krata”, 
2009, rzeźba

14. Roman Stańczak,  
„Anioł Stróż”,  
2013, rzeźba

15. Ai Weiwei,  
„Do odnalezienia”,  
2014, rzeźba
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5
GODZINA WYCHOWAWCZA NA TEMAT CIAŁOPOZYTYWNOŚCI

Magdalena Turska-Chotkiewicz

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz ze starszymi dziećmi (6–8 klasa szkoły podstawowej).
→ Chcesz w twórczy sposób podjąć temat ciała, jego sprawności 
i wyglądu.
→ Masz dwie godziny lekcyjne.

6
HERBATKA U RIKRITA TIRAVANIJI

Klaudia Staneta

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz z klasami 4–6 szkoły podstawowej.
→ Chcesz zintegrować grupę poprzez twórcze działania związane 
z projektowaniem.
→ Masz jedną godzinę lekcyjną.

7
DRZWI DO RAJU – NASZE EMOCJE I PRAGNIENIA

Lucyna Kraśkiewicz

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz z grupami wczesnoszkolnymi (0–3 klasa szkoły 
podstawowej).
→ Chcesz w twórczy sposób podjąć temat emocji.
→ Masz możliwość przeprowadzenia cyklu czterech spotkań 
po 60 minut.

8
STREFA RELAKSU I SZTUKI W RAJU

Marzena Szychułda

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz z ostatnimi klasami szkoły podstawowej (7–8 klasa) lub 
młodzieżą ze szkół średnich.
→ Chcesz przeprowadzić zajęcia wypoczynkowo-relaksacyjne przy po-
mocy sztuki.
→ Masz do dyspozycji jedną lub dwie godziny lekcyjne.

Wskazówki dla korzystających ze scenariuszy

1
MIKROWYPRAWA TROPEM WRÓBLA STEFANA I CZERWONEGO PIÓRA

Agata Nowakowska

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz na etapie edukacji wczesnoszkolnej (1–3 klasa szkoły 
podstawowej).
→ Chcesz przeprowadzić zajęcia nastawione na rozbudzanie ciekawo-
ści i kształtowanie otwartości oraz pracować metodą storytellingową.
→ Masz możliwość przeprowadzenia czterogodzinnej wycieczki do Par-
ku (lub dwóch krótszych spacerów).

2
MATEMATYKA W PARKU RZEŹBY NA BRÓDNIE

Maria Markiewicz

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz na etapie edukacji wczesnoszkolnej (2–3 klasa szkoły 
podstawowej).
→ Chcesz poprzez gry i zabawy ze sztuką poprowadzić zajęcia ma-
tematyczne.
→ Masz do dyspozycji godzinę zegarową.

3
SPACER SENSORYCZNY PO PARKU RZEŹBY NA BRÓDNIE

Martyna Widawska

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz na etapie edukacji wczesnoszkolnej i na drugim etapie na-
uczania (1–5 klasa szkoły podstawowej).
→ Chcesz zintegrować grupę poprzez ćwiczenia sensoryczne 
w Parku Rzeźby.
→ Masz do dyspozycji dwie lub trzy godziny lekcyjne.

4
KSZTAŁT, FORMA I FUNKCJA RZEŹB W PARKU RZEŹBY NA BRÓDNIE 

Artur Krysiak

Wybierz ten scenariusz, jeśli:
→ Pracujesz ze starszymi dziećmi (4–8 klasa szkoły podstawowej).
→ Chcesz zintegrować grupę poprzez działania w przestrzeni i wprowa-
dzić w temat sztuki współczesnej.
→ Masz dwie godziny lekcyjne.
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MIKROWYPRAWA TROPEM  
WRÓBLA STEFANA  
I CZERWONEGO PIÓRA

Agata Nowakowska
Agata Nowakowska pracuje w Dom Kultury ŚWIT, koordynuje ŚWIETlicę, czyli Miej-
sce Aktywności Lokalnej i razem z grupą wolontariuszek i wolontariuszy opiekuje się 
Dzikim Ogrodem – ogrodem społecznym przy Świcie. W 2019 roku była uczestniczką 
Letniej Szkoły w Parku Rzeźby na Bródnie.

Cel:  
kształtowanie postawy szacunku i zro-
zumienia dla inności. Rozbudzanie cie-
kawości poznawczej poprzez zastosowa-
nie metodyki pedagogiki zabawy.

Czas:  
3–4 godziny. Scenariusz można podzie-
lić na dwie niezależne wyprawy: „Czas 
sadu” i „Czas Parku” oraz „Czas rzeźb” 
i „Czas wróbla Stefana”.

Materiały/narzędzia: 
→ do spakowania przez dzieci (lista wy-
kreślanka w załącznikach): coś do sie-
dzenia (mały koc, karimata, poduszka), 
przekąski, którymi można poczęstować 
innych, coś do picia, kredki, flamastry 
(kilka kolorów, w tym brązowy, czerwo-
ny, zielony, czarny, żółty), kartka A4, 
(może przydać się też podkładka, dobry 
humor, lornetka), ubranie, które można 
pobrudzić. 
→ do zabrania przez prowadzącą/pro-
wadzącego: lupy (nie są konieczne, ale 
będą doskonałym dodatkiem). 

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie.

Punkty podstawy programowej: 
→ kształtowanie otwartej postawy wo-
bec świata i ludzi;  
→ umiejętność rozpoznawania, rozu-
mienia i nazywania emocji oraz uczuć 
innych osób; 
→ umiejętność uświadamiania sobie 
uczuć przeżywanych przez inne osoby 
z jednoczesną próbą zrozumienia, dla-
czego one się pojawiają; 
→ umiejętność rozumienia odczuć 
zwierząt, wyrażania tych stanów za 
pomocą ustnych i pisemnych wypowie-
dzi oraz różnorodnych artystycznych 
form wyrazu; 
→ umiejętność rozumienia zależności 
między elementami środowiska przy-
rodniczego; 
→ umiejętność uczestnictwa w kultu-
rze oraz wyrażania swoich spostrzeżeń 
i przeżyć za pomocą plastycznych, mu-
zycznych i innych środków wyrazu; 
→ umiejętność samodzielnej eksploracji 
świata, rozwiązywania problemów i sto-
sowania nabytych umiejętności w no-
wych sytuacjach życiowych. 
 
 
 

 
 
 
 
W dniu wyprawy bawcie się dobrze. Pamiętajcie, żeby zosta-
wić Park w takim samym stanie, w jakim go zastaliście.
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Tagi:  
#wycieczka  
#1-3SP #tolerancja 
#przyroda  
#historialokalna  
#wycieczka  
#integracja  
#pedago-
gikazabawy 

 
 
 
Temat: 
Mikrowyprawa 
tropem wróbla 
Stefana i czerwo-
nego pióra.

Dla kogo:  
1–3 klasy szkoły 
podstawowej.

Maksymalna licz-
ba uczestniczek/
uczestników: 20.

Załącznik nr.1 
do pobrania:

https://drive.
google.com/
file/d/19pxHZM-
-2HDkEBuiY8wTpt-
n829Z4TlMpi/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing


14 15

poszukiwały wody i nigdzie nie mogły zagrzać miejsca na dłużej. Aż 
pewnego dnia, podczas trudnej przeprawy przez bardzo ruchliwą szosę 
S8, rodzina wróbli się rozdzieliła. Stefan się zgubił i został sam. Na ko-
niec dnia Stefanowi udało się dotrzeć do parku, w którym rosło dużo 
drzew i krzewów. Zmęczony podróżą zdecydował, że jest to dobre miej-
sce do życia. Postanowił tu zostać. Miejscowe ptaki traktowały jednak 
Stefana z dystansem. Niby zachowywał się tak samo jak inne wróble: 
jadł, pił, fruwał, wygrzewał się na słońcu, ale… miał czerwone pióro! 
W tamtym czasie Stefanowi udało zaprzyjaźnić się z pszczołą Murarką, 
dla której był po prostu małym, ciekawym świata wróblem”.

Dzieci mają za zadanie namalować wróbla Stefana takiego, ja-
kim widziała go jego przyjaciółka pszczoła Murarka. Następnie dzie-
ci mogą oglądać gotowe prace i wysłuchać dalszej części opowieści 
o Stefanie.

„Ptaki widzą podobnie jak ludzie. Niektóre z nich widzą też w ultra-
fiolecie! Pszczoły natomiast nie rozróżniają koloru czerwonego. Czer-
wone pióro Stefana było dla pszczoły Murarki praktycznie niewidocz-
ne, było to po prostu jedno z szaroburych w garniturze jego piór. Dzięki 
temu, że pszczoła Murarka zaprzyjaźniła się ze Stefanem, inne zwierzę-
ta też się do niego zbliżyły. Okazało się, że jest to bardzo przyjacielski, 
towarzyski i wesoły wróbel. Stefan zadomowił się w Parku, bo zaczął 
czuć się w nim bezpiecznie. Miał wtedy więcej czasu na poznawanie 
otaczającej go przyrody i zabawę. 

Zwierzęta w końcu zorganizowały dla Stefana spóźnione przyję-
cie powitalne. Informacja o przyjęciu w Parku Bródnowskim została 
ogłoszona przez ptasie radio. W tym dniu nie było zakłóceń, więc 
dotarła aż do Łazienek Królewskich. Na przyjęcie przybyły przeróżne 
zwierzęta. Z Belwederu przyfrunęły dwa nieśmiałe pawie, z Parku Ska-
ryszewskiego – stado dostojnych sikorek w kapeluszach, a z Grocho-
wa dotarła nawet rodzina kaczek mandarynek, oczywiście bez siatek 
mandarynek! 

Ale, ale… co to za niespodzianka, co za radość! Na wieść o przyjęciu 
do Parku przyfrunęła też rodzina Stefana. Ćwierkaniu nie było końca, 
w parku nastały szczęśliwe dni”.

To jest czas na piknik. Wyjmijcie zapasy, które na dzisiaj spakowali-
ście. Bawcie się dobrze! Jeżeli ktoś zapomniał prowiantu – nic nie szko-
dzi. Dzielcie się i bądźcie uprzejmi dla siebie nawzajem. Jeżeli macie 
ochotę, możecie tańczyć. To w końcu jest przyjęcie!

„Czas rzeźb”

W pewnym momencie spokój mieszkańców Parku został zburzony. 
W Parku pojawił się artysta Paweł Althamer i zaczął stawiać w nim 
przedmioty, które ludzie nazywali rzeźbami. Każdy z obiektów wyglą-
dał inaczej, więc zwierzęta nie miały pojęcia czym one są i do czego 
służą. Były jednak tych rzeźb ciekawe i szybko się z nimi oswoiły.

Grupa wchodzi bramą do Raju (na początkowym etapie nie zdradza-
my jednak nazwy). Pierwszą z rzeźb było to miejsce, czyli rzeźba-ogród. 
W jego zaprojektowaniu pomogły artyście dzieci z okolicznych szkół. 
Rozejrzyjcie się dookoła. Czy macie pomysł jak ludzie mogli nazwać 

„Czas sadu”

Spacer rozpocznijcie na wzniesieniu, na którym stoi rzeźba „Bródno”. 
Spójrzcie na Park oczami wędrowcy/edrowczyni. Jeżeli macie ze sobą 
lornetki – skorzystajcie z nich. 

Park Bródnowski nie zawsze był parkiem. Jeszcze zanim ludzie wy-
budowali wokół bloki, był tu sad. Pomiędzy drzewami stało kilka 
drewnianych domów. Park zaprojektowała Stefania Traczyńska, która 
zadbała o to, żeby pozostawić w nim drzewa owocowe, które tu do-
tychczas rosły. Od tego momentu Park stał się miejscem, w którym lu-
dzie chętnie spędzają czas.

A wy jak spędzacie czas, kiedy odwiedzacie parki? Przejdźcie teraz 
w okolice Domku herbacianego. Rozejrzyjcie się dookoła. Czy macie 
pomysł, jakie drzewa rosły w sadzie? 

Macie kilka minut, żeby pospacerować w najbliższej okolicy i spró-
bować rozpoznać drzewa, które w przeszłości były częścią sadu owoco-
wego. W okolicy Domku Herbacianego rosną m.in. mirabelki, jabłonie, 
czereśnie, orzechy włoskie. W Parku rosną też tajemnicze drzewa o na-
zwie śliwowiśnie. Jeżeli odwiedzacie Park w wakacje, może uda Wam 
się je rozpoznać. Musicie udać się w okolice schodków obok zbiornika 
wodnego. Nie będzie to łatwe zadanie.

„Czas Parku”

Jeżeli wyruszyliście na poszukiwania śliwowiśni – wróćcie teraz w oko-
lice Domku herbacianego. A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. 
Chętni mogą zamknąć oczy. Możecie zająć miejsca bezpośrednio na 
ziemi albo na kocach. Wyjmijcie kartki i flamastry – przydadzą się 
w trakcie słuchania opowieści:

„W końcu w Parku zapanował spokój i równowaga. Rośliny zasadzo-
ne przez ludzi urosły. Park stał się wtedy domem dla wielu zwierząt. 
Sprowadziły się do niego sikorki, które znalazły schronienie w niskich 
i gęstych krzakach, gdzie czuły się bezpiecznie. Ludzie zbudowali 
w Parku zbiornik wodny, do którego pewnego dnia sprowadziły się 
kaczki krzyżówki. Kaczki do życia potrzebują zbiorników wodnych, 
w których mogą pływać.

Gdzieś na obrzeżach miasta, w gęstych zaroślach, mieszkały wróble 
– mały Stefan i jego rodzina. Każdy wróbel w rodzinie Stefana miał 
czerwone pióro. Jak wszystkie ptaki, w ciągu dnia wróble zbierały po-
karm, wygrzewały się na słońcu, skakały radośnie z gałęzi na gałąź. 
Zarośla, w których mieszkały, były miejscem odosobnionym, ciepłym 
i bezpiecznym. Jednak pewnego dnia ludzie zdecydowali, że zbudują 
tam bloki. Przyszli drwale i wycięli krzaki, w których mieszkały wróble. 
Rodzina Stefana wyruszyła w niebezpieczną podróż, musiała szukać 
nowego domu. 

Była to długa i niełatwa droga. Wszystkie okoliczne zarośla były już 
zamieszkane przez inne ptaki, a gdzie indziej stały betonowe osiedla – 
doskonałe dla ludzi, ale zupełnie nieprzydatne dla wróbli. 

Było to w czasie bardzo upalnych wakacji. Wróble całymi dniami 
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Stefan lubi obserwować ludzi w dziwnych pozach. Spróbujcie go roz-
śmieszyć. Przeturlajcie się cztery razy. 

Stwórzcie owadzią orkiestrę. Znacie jakieś odgłosy, które wydają 
owady i ptaki mieszkające w parku? Podpowiedzi: bzzz, cyk cyk, żżż, uf 
uf, kwa kwa kwa, cyt cyt, www, kra kra, buuu, ćwir ćwir, frrr, szszsz. Niech 
teraz każdy wybierze jeden z tych dźwięków i powtarza go w dowol-
nym tempie. Czy jesteście już orkiestrą? A może kogoś brakuje?

Podzielcie się na kilkuosobowe zespoły. W jednym zespole wszyscy 
wydają ten sam dźwięk. Wciel się w rolę dyrygentki/dyrygenta i wska-
zując na dany zespół udzielaj mu głosu; kiedy wskazujesz na grupę 
otwartą dłonią – ta milknie. W tym samym czasie może grać kilka ze-
społów. Szukajcie najprzyjemniejszych dla ucha kompozycji. 

Ciekawostka: samiec kaczki krzyżówki w szacie godowej, 
czyli zimą i wiosną, ma piękną, zieloną głowę. Latem 
i jesienią staje się podobny do samicy. Odróżnia go jed-
nak dziób. Jego kolor jest żółty. Samicę od samca kaczki 
krzyżówki możesz rozróżnić też po odgłosach jakie wyda-
ją: kłek kłek kłek – to samiec kaczki krzyżówki, kwa kwa 
kwa – samica.

Uklęknijcie. Bądźcie przy tym bardzo cicho. Przyłóżcie ucho do ziemi. 
Czy słyszycie, jak dżdżownice przemierza podziemne korytarze? A czy 
słyszycie tuptanie jeża? Co w takim razie słyszycie?

Ciekawostka: dżdżownice nie mają płuc. Tlen pobierają z gleby 
przez powierzchnię ciała. Podczas ulewnych deszczy dżdżownice wy-
chodzą na powierzchnię, aby się nie udusić. Są bardzo pożyteczne – 
drążą w ziemi długie korytarze, dzięki czemu użyźniają glebę. 

Stefan zranił się w nogę. Sójka Krystyna poradziła mu przygotować 
papkę z rośliny o leczniczych właściwościach. Rozejrzyjcie się i poszu-
kajcie rośliny, którą Stefan mógłby wykorzystać do przygotowania 
lekarstwa. 

Odpowiedź: ta roślina to babka lancetowata albo babka szeroko-
listna, mlecz (mniszek lekarski).

Czy znacie kowala bezskrzydłego? On też mieszka w tym Parku. 
Podpowiedzi (czytaj po kolei): te owady upodobały sobie pnie drzew, 
szczególnie pnie lip; nie kąsają ludzi; możemy je spotkać, jak są ze 
sobą złączone; na czerwonym odwłoku mają czarny wzór, m.in. dwie 
kropki; z daleka możecie pomylić je z biedronkami; nazywają się tak 
samo jak ten, kto zawodowo prowadzi tramwaj. Odpowiedź to: kowal 
bezskrzydły to inaczej tramwajarz. 

Ile osób trzymających się za ręce wystarczy, aby okrążyć Domek 
herbaciany?

Spróbujcie zgadnąć, możecie swoje pomysły zapisać na kartkach. 
A teraz do dzieła! Sprawdźcie, kto był najbliżej! Czy ta liczba zawsze 
będzie taka sama?

Spróbujcie za pomocą swoich ciał stworzyć las rzeźb. Niech znajdą 
się w nim rzeźby, które spotkaliście dzisiaj w Parku i rzeźby, których 
tu nie ma. Pamiętajcie, że drzewa delikatnie poruszają się na wietrze. 

to miejsce? Jeżeli nazwa zostanie wymieniona, możemy dopytać czy 
jest to nazwa, która pasuje do tego miejsca. Mogą pojawić się też inne 
propozycje nazwy.

Stefan przygotował dla Was zadanie. Na pamiątkę wizyty artyst-
ki Honoraty Martin, która na kilka tygodni osiedliła się w szałasie 
w Raju, zamieszkało tutaj zwierzę. Na pierwszy rzut oka zupełnie do 
tego miejsca nie pasuje. Poszukajcie go (dzieci szukają rzeźby małpy, 
która jest częściowo wkopana w ziemię). Rzeźba nosi tytuł Twarz. A te-
raz rozejrzyjcie się dookoła. Czy widzicie tu jeszcze jakieś rzeźby? 

Zobaczycie rzeźbę kobiety leżącej na wodzie. Nazywa się „Sylwia”. 
Czy ta rzeźba może być w jakiś sposób wykorzystywana przez zwierzę-
ta? Macie jakieś pomysły?

Przejdźcie teraz w okolicę „Toguny”. Co to jest za budowla? Stefan 
mówi, że nazywa się „Toguna” i że też jest rzeźbą. Dzięki temu, że jest 
wykonana z drewna i słomy „Toguna” jest schronieniem dla małych 
owadów, a jednocześnie ludzie mogą ukryć się w niej przed deszczem, 
albo chwilę odpocząć, albo pogawędzić z sąsiadem. Czy w takim razie 
rzeźba może być jednocześnie schronieniem?

„Czas wróbla Stefana”

Najlepszym miejscem do wykonywania zadań będzie polana przy 
Domku herbacianym.

Stefan przygotował dla Was kilka zadań. Wykonajcie je, a dowiecie 
się o kilku ciekawostkach. Bawcie się przy tym dobrze!

Na ziemi rozłóżcie kartki z zadaniami od Stefana, zapisaną częścią 
do dołu (dzieci losują zadania i cała grupa je wykonuje. Zadanie czy-
ta prowadząca/ prowadzący). 

Po wykonaniu zadania przez dzieci można przeczytać ciekawostkę 
zapisaną u dołu karty (nie na każdej karcie znajduje się ciekawostka). 

Są dwa sposoby losowania kart: kartę z wykonanym zadaniem od-
kładamy na bok; po wykonaniu zadania odkładamy kartę na to samo 
miejsce, z którego ją wyciągnęliśmy.

 Dzieci starają się zapamiętywać, które karty były już wylosowane, 
aby ich nie powtarzać. Grupa może przy tym zadaniu współpracować 
i podpowiadać sobie nawzajem, doskonaląc przy tym umiejętność pra-
cy w grupie. W załącznikach znajdują się karty do druku. Na każdej 
kartce znajdują się cztery zadania. Potnij kartki. Na końcu znajduje się 
też pusta kartka – możesz dopisać na niej dodatkowe zadania. 

Zadania:

Jesteście odkrywcami przyrody. Weźcie do rąk lupy. Widzicie jakieś 
robaki? Potraficie je nazwać? Policzcie im nogi. Bądźcie przy tym 
ostrożni. 

Ciekawostka: robaki, które mają po sześć nóg to owady. Ciało owa-
dów podzielone jest na trzy części. Jednym z największych owadów na 
świecie jest weta olbrzymia. Można ją spotkać tylko w Nowej Zelandii. 
Łącznie z czułkami i odnóżami może mieć nawet 20–30 cm długości.

Załącznik nr 2 
do pobrania:

https://drive.
google.com/
file/d/17qn9OF
FNIU_7wRht0cd
0XJ1yJxVIwu4q/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
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MATEMATYKA  
W PARKU RZEŹBY  
NA BRÓDNIE

Maria Markiewicz
Maria Markiewicz jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, tera-
peutką pedagogiczną i instruktorką programu „Uważność w edukacji Kosmos i Kajo”.

Cel:  
przybliżenie dzieciom wybranych rzeźb 
w Parku Rzeźby na Bródnie poprzez za-
angażowanie w wykonywanie zadań 
matematycznych.

Czas:  
60 minut.

Materiały/narzędzia:  
kostki do gry, długopisy, kredki, miarki, 
karty pracy (do pobrania), plastelina, 
kartki w kratkę, sztywne podkładki.

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie. 

Punkty z podstawy programowej: 
→ w zakresie fizycznego obszaru rozwoju 
uczeń osiąga: umiejętność respektowa-
nia przepisów gier, zabaw zespołowych 
i przepisów poruszania się w miejscach 
publicznych. 
→ w zakresie społecznego obszaru roz-
woju uczeń osiąga: umiejętność tworze-
nia relacji, współdziałania, współpracy 
oraz samodzielnej organizacji pracy 
w małych grupach, w tym organizacji 
pracy przy wykorzystaniu technologii. 
Edukacja matematyczna: uczeń porów-
nuje przedmioty pod względem wyróż-
nionej cechy wielkościowej, np. długości 
czy masy; dokonuje klasyfikacji przed-
miotów; mnoży i dzieli w pamięci w za-
kresie tabliczki mnożenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia odbywają się przy rzeźbach zaznaczonych na mapce 
(załącznik)

Czy rzeźby zapuszczają w lesie korzenie? Ciekawostka: zwierzęta, które 
mieszkają w dziuplach to dziuplaki. 

Zróbcie coś dobrego dla Parku. Wspólnie zastanówcie się co to może 
być. Zwierzęta i rośliny będą Wam wdzięczne. Podpowiedź: możecie 
np. pozbierać śmieci, możecie też zrobić coś zupełnie innego. 

Połóżcie się na plecach. Następna minuta jest tylko po to, 
żeby marzyć. 

Spacer dżdżownicy. 

Ustawcie się w rządku jedno za drugim. Połóżcie ręce na ramionach 
osoby, która jest przed wami. Spróbujcie przejść tak piętnaście me-
trów, nie rozrywając dżdżownicy. Nie musicie iść w linii prostej. Im wię-
cej zakrętów tym zabawniej. Uważajcie, żeby nie potknąć się o szyszki 
nadjedzone przez wiewiórki. Ciekawostka: dżdżownice składają się 
z pierścieni. Jeżeli dżdżownica w wyniku wypadku straci część pierście-
ni, może się zregenerować. Nie oznacza to jednak, że jeżeli dżdżownica 
jest przecięta na pół to mamy dwie dżdżownice. Dlatego zawsze uwa-
żajcie podczas kopania w ogródku. 

Świetnie! Wykonaliście już wszystkie zadania, które przygotował dla 
Was Stefan! Czas wracać do domu.

2 Tagi:  
#matematyka  
#2-3 SP #gra  
#zagadki 

 
 
 
 
 
 
 
Temat: 
Matematyka 
w Parku Rzeźby 
na Bródnie.

Dla kogo:  
2–3 klasa szkoły 
podstawowej.

Maksymalna licz-
ba uczestników/
uczestniczek: 
20 (optymal-
nie ok. 12).

Karty pracy 
do pobrania:

https://drive.
google.com/
file/d/17qn9OF
FNIU_7wRht0cd
0XJ1yJxVIwu4q/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qn9OFFNIU_7wRht0cd0XJ1yJxVIwu4q/view?usp=sharing
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„Mieszczanie z Bródna”, 2016–2017

Zadanie do wykonania w grupach trzy- lub pięcioosobowych, w zależ-
ności od liczby dzieci. Każda grupa dostaje kartę pracy „Mieszczanie 
z Bródna” oraz długopis.

To ostatni punkt naszej trasy. Przed Wami zadanie na spo-
strzegawczość.

Czy udało się Wam odgadnąć hasło? Jesteśmy przy rzeźbie wykona-
nej przez mieszkańców Bródna. Przedstawia postaci wykonujące różne 
zawody, np. poetkę, urzędniczkę, sportowca. Spróbujcie na zakończe-
nie wykonać swoją rzeźbę, którą chcielibyście dodać do Parku Rzeźby 
(zainspirowaną tą lub inną rzeźbą, którą dziś poznaliśmy). 

Nauczyciel//nauczycielka rozdaje dzieciom plastelinę, dzieci wyko-
nują pracę, chętne osoby mogą opisać swoją rzeźbę.

Przebieg zajęć:

1.  
Magdalena Abakanowicz,  
„Zinaxin i Dolacin”, 2005

Zadanie do wykonania w grupach trzy- lub pięcioosobowych, w zależ-
ności od liczby dzieci. Każda grupa dostaje miarkę, kartę pracy oraz 
długopis. 

Znajdujemy się przy rzeźbie Magdaleny Abakanowicz. To dwie po-
stacie: Zinaxin i Dolacin. Pytania do dzieci: co przedstawiają te rzeźby? 
Skąd mogły przyjść? Dokąd idą?

Czy są wyższe niż ludzie? Zmierzcie postaci, a swoje obliczenia za-
piszcie w karcie pracy (Załącznik Zinaxin i Dolacin). Teraz spróbujmy 
sprawdzić, skąd przyszły te postaci. Liczymy kroki, aż dojdziemy do ko-
lejnego punktu. Nauczyciel pokazuje dzieciom „Załącznik Kostka”.

2.  
Rirkrit Tiravanija/Paweł Althamer,  
„bez tytułu (Domek herbaciany z ekspresem kawowym)”, 
2005/2010

Dzieci dobierają się w pary, nauczyciel//nauczycielka rozdaje każdej 
parze kartkę w kratkę, dwie kredki w różnych kolorach i dwie kostki do 
gry. Dzieci mogą dostać „Załącznik Kostka” i dokończyć rysunek – na-
malować to, co przypomina im ten kształt. 

Znajdujemy się pod Domkiem herbacianym, ale kształt może też 
przypominać np. kostkę do gry. Co przypomina Wam ta budowla? 
Waszym zadaniem będzie stoczenie bitwy na mnożenie. Rzucacie po 
kolei dwiema kostkami. Na kartce rysujecie prostokąt o wymiarach, 
które wyrzuciliście na dwóch kostkach (np. gracz wyrzucił na kostkach 
5 i 4. Rysuje prostokąt o takich wymiarach, obliczcie 1 kratka = 1 oczko 
na kostce. Ile to będzie razem kratek zarysowanych: 4*5=20 i kolejny 
gracz ma swój ruch.) Wygrywa gracz, który pokoloruje większą po-
wierzchnię kartki.

Po bitwie pod Domkiem herbacianym przechodzimy do ostatniego 
punktu. Herbata to zasuszone liście lub pąki wybranych gatunków ro-
ślin. Podczas trasy rozejrzyjcie się i policzcie rośliny, które rozpoznaje-
cie. Ile roślin uda Wam się znaleźć?

3.  
Bruno Althamer i Diana Grabowska, Paweł Althamer, 
Verdiana Calia i Mattia Montemezzani, Norbert Delman, 
Michał Mioduszewski, Krzysztof Ostrzeszewicz i Paweł 
Chmielewski (grupa Reaktor), Monika Szambelan, Roman 
Stańczak, Jerzy Szumczyk,  

Więcej informa-
cji o tych i innych 
rzeźbach znajdu-
jących się w Parku 
Rzeźby na Bródnie:

https://park.art-
museum.pl/pl

https://park.artmuseum.pl/pl
https://park.artmuseum.pl/pl
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Wstęp 

Przekazujemy dzieciom mapy (Załącznik 1) i tłumaczymy zasady spa-
ceru. Opowiadamy, że będziemy zwiedzać Park i poznawać znajdujące 
się w nim rzeźby za pomocą zmysłów. Na mapach symbole rzeźb odpo-
wiadają zmysłom i są zaznaczone na rysunku anioła symbolizującego 
najbardziej znaną rzeźbę w Parku.

1.  
Bruno Althamer i Diana Grabowska, Paweł Althamer, 
Verdiana Calia i Mattia Montemezzani, Norbert Delman, 
Michał Mioduszewski, Krzysztof Ostrzeszewicz i Paweł 
Chmielewski (grupa Reaktor), Monika Szambelan, Roman 
Stańczak, Jerzy Szumczyk,  
„Mieszczanie z Bródna”, 2016–2017 
→ WZROK

Co tutaj widzę? 

Zadaniem dzieci jest uzupełnienie listy przedmiotów i rzeczy, które 
można znaleźć w rzeźbie (Załącznik 1, plik WZROK). Dzieci zaznacza-
ją, które z wymienionych rzeczy znalazły podczas oglądania rzeźby. 
W przypadku młodszych dzieci oraz tych nieumiejących czytać za-
danie wykonujemy w grupach pod opieką nauczyciela//nauczycielki, 
który odczytuje listę.

2.  
Nik Kosmas,  
„Drabinka”, 2016  
→ RÓWNOWAGA

Zabawa ruchowa – trzystopniowa drabinka.

Prowadzący//prowadząca układa trzy kawałki liny na ziemi, jedna 
pod drugą, równolegle do siebie tak, aby przypominały drabinkę. 
Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie z nogi na nogę nad każdą z li-
nek tak, by znaleźć się z drugiej strony. Za każdym razem, kiedy dzie-
ci przeskoczą ułożone liny, prowadzący powiększa odstępy między 
nimi. Dzieci muszą robić coraz większe skoki, by pokonać przeszkody. 
Odległości pomiędzy linkami należy dopasować do wieku i możli-
wości grupy.

SPACER SENSORYCZNY  
PO PARKU RZEŹBY  
NA BRÓDNIE

Martyna Widawska
Martyna Widawska jest nauczycielką, wychowawczynią w VIII Ogrodzie Jordanowskim 
w Warszawie. Pracuje z dziećmi najmłodszymi – już od 1 roku życia oraz z przedszkola-
kami i uczniami szkoły podstawowej. Prowadzi rodzinne zajęcia sensoryczne i zajęcia 
muzyczne. Prowadzi profil w mediach społecznościowych @zabawawielkasprawa, na 
którym pokazuje, jak w mądry i rozwojowy sposób bawić się z dzieckiem. 

Cel:  
przybliżenie dzieciom wybranych rzeźb 
Cel: poznanie rzeźb znajdujących się 
w Parku Rzeźby na Bródnie poprzez wie-
lozmysłowe doświadczanie; stymulacja 
wszystkich siedmiu systemów zmysło-
wych; integracja grupy podczas wyko-
nywania wspólnych zadań.

Czas:  
zależy od sprawności i wieku dzieci – 
z młodszymi dziećmi proponujemy po-
dzielić spacer na dwie części i przeprowa-
dzić go podczas dwóch spotkań. Łączny 
czas przejścia i wykonania proponowa-
nych aktywności to 90 do 120 minut.

Materiały/narzędzia:  
wydrukowane mapy (Załącznik 1) dla 
każdego dziecka i ewentualnie pod-
kładki lub tekturki; wydrukowane li-
sty (Załącznik 2) w ilości zależnej od 
potrzeby (patrz opis zadania); jeden 
komplet wydrukowanych schematów 
rzeźb (Załącznik 2); flamastry lub dłu-
gopisy; trzy kawałki linki o długości 
ok. 1 metra.

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponowana kolejność wykonywania zadań może być do-
pasowana do potrzeb grupy. Zadania na mapie nie mają 
numeracji – oznaczone są symbolami rzeźb i odnoszą się do 
zmysłu, którego dotyczy zadanie.

3Tagi:  
#przedszkole  
#1-3SP #zmy-
sły #spacer 
#uważność 

 
 
 
 
 
 
Temat: 
Spacer sensorycz-
ny po Parku Rzeź-
by na Bródnie

Dla kogo:  
dzieci 6–10 lat.
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Rozmawiamy z dziećmi na temat sposobów na relaks. Najlepszą sty-
mulacją zmysłu prioprocepcji jest masaż. Dzieci dobierają się w pary 
i rysują sobie na plecach schematy rzeźb (Załącznik 3). Zadaniem 
dzieci jest odgadnięcie, która rzeźba jest rysowana na ich plecach. 
Przed rozpoczęciem zabawy warto omówić z dziećmi, który piktogram 
odpowiada danej rzeźbie.

7.  
Paweł Althamer,  
„Raj”, 2009  
→ WĘCH

Co tutaj pachnie? 

Opowiadamy dzieciom, o tym, że rzeźba „Raj” stworzona jest z roślin 
i rozmawiamy o tym, jakie zapachy lubią. Prosimy dzieci, żeby poszu-
kały roślin o różnych zapachach i sprawdziły, co w tej rzeźbie pachnie.

Podsumowanie spaceru

Pokazujemy dzieciom ukrytą pod drzewem płaskorzeźbę „Twarz” i py-
tamy, jakie zdaniem dzieci pokazuje emocje i w jakim jest humorze. 
Rozmawiamy z dziećmi, czy są zadowolone ze spaceru i czy udało im 
się zrobić wszystkie zadania z mapy. Prosimy, żeby pokazały za pomo-
cą mimiki twarzy, z jakimi emocjami i humorem kończą spacer.

3.  
Susan Philipsz,  
„Nie jesteś sam (Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?)”, 2010  
→ SŁUCH

Wytęż słuch! 

Prowadzący//prowadząca tłumaczy dzieciom, że należy odłączyć inny 
zmysł, by zmysł słuchu pracował lepiej. Pyta dzieci, jakie mają pomy-
sły i ostatecznie proponuje im, aby zamknęły oczy i stanęły bez ruchu. 
Przez chwilę dzieci nasłuchują odgłosów z zamkniętymi oczami, a na-
stępnie wymieniają co usłyszały. Ze starszymi dziećmi można stworzyć 
mapę dźwięków. Na dużym arkuszu papieru zapisujemy lub rysujemy, 
skąd dzieci usłyszały dany dźwięk. 

4.  
Rirkrit Tiravanija/Paweł Althamer,  
„bez tytułu (Domek herbaciany z ekspresem ka-
wowym)”,2005/2010  
→ SMAK

Co czuję na języku? 

Zapraszamy dzieci do przerwy i na przekąskę. Podczas przerwy roz-
mawiamy z dziećmi o tym, jakie czują smaki i co mają do jedzenia. 
Jeśli dzielimy scenariusz na dwie części, tutaj proponujemy zakończyć 
pierwszą część.

5.  
Magdalena Abakanowicz,  
„Zinaxin i Dolacin”, 2005  
→ DOTYK

Struktura rzeźby. 

Zapraszamy do doświadczania „Abakanów” poprzez dotyk i spraw-
dzania ich struktury. 

6.  
Roman Stańczak,  
„Anioł Stróż”, 2013  
→ CZUCIE GŁĘBOKIE 

Rysunki na plecach. 

Załączniki do 
pobrania: 

https://drive.go-
ogle.com/drive/
folders/16_uPt-
puJfipn28CVJl-
9kuZuloEs-
6l2am?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_uPtpuJfipn28CVJl9kuZuloEs6l2am?usp=sharing
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Część I: Powitanie

Miejsce: przestrzeń przy rzeźbie „Bródno”.

Przywitanie uczestników przy rzeźbie „Bródno” i zapoznanie ich z te-
matyką, która będzie podejmowana podczas gry. Wprowadzanie ter-
minu „rzeźba” oraz zwrócenie uwagi na to, że jest on bardzo pojem-
ny i może dotyczyć wielu różnorodnych form przestrzennych. Każdy 
z uczestników//uczestniczek otrzymuje małą karteczkę, na której za-
pisuje jedno hasło kojarzące mu się z rzeźbą, a następnie chowa ją do 
kieszeni, ponieważ posłuży ona w dalszej części gry (5 minut).

Część II: Pomiędzy grafiką a rzeźbą 

Miejsce: alejka obok rzeźby „Bródno”

Prowadzący//prowadząca, uczestniczki pyta uczestników, czy mogą 
podać przykłady różnych napisów lub haseł występujących w prze-
strzeni publicznej, które dookreślają konkretne miejsce i tak wpisały 
się w dane otoczenie, że nie wyobrażają sobie, by mogłoby ich tam nie 
być. Podaje za przykład napisy: Stocznia Gdańska, Hollywood, Dwo-
rzec Centralny, czy znane z lokalnej przestrzeni: graffiti, napisy na ki-
nie, domu strażaka itp. Następnie zadaje pytanie: czy napis może być 
sztuką? Chętni zabierają głos, a prowadzący//prowadząca wyjaśnia, 
że zagadnieniami dotyczącymi projektowania liter i znaków pisar-
skich zajmuje się grafika, która jest – jak rzeźba – dziedziną sztuk pla-
stycznych. 

Wszyscy podchodzą do rzeźby „Bródno”. Prowadzący//prowadząca 
pyta, czy obiekt, przy którym stoją jest rzeźbą czy grafiką. Następnie 
wyjaśnia, że tu mają do czynienia z przykładem sztuki łączącej obie te 
dziedziny. Przybliża też koncepcję artystyczną duńskiego artysty Jen-
sa Haaninga dotyczącą rzeźby „Bródno” – jej usytuowania, użytego 
materiału, odniesienia do historii i tradycji tego miejsca. Chętne oso-
by mają możliwość wypowiedzenia się, czy ich zdaniem rzeźba dobrze 
wpisuje się w tę przestrzeń.

Ze względu na to, że kolejny obiekt będzie znajdował się w spo-
rej odległości, w drodze do kolejnej rzeźby uczestnicy//uczestniczki 
zatrzymują się na wysokości Domku herbacianego. Mają za zadanie 
obiec rzeźbę, która ma kształt sześcianu, tyle razy, ile wielościan fo-
remny ma ścian, a następnie podbiegają do prowadzącego//prowa-
dzącej, który rozdaje im wykreślanki z ukrytym imieniem i nazwiskiem 
autora rzeźby, do której zmierzają.

Część III: Interdyscyplinarny charakter  
obiektów przestrzennych 

Miejsce: rzeźba „Drabinka”

KSZTAŁT, FORMA I FUNKCJA 
RZEŹB W PARKU RZEŹBY  
NA BRÓDNIE

Artur Krysiak
Artur Krysiak pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki, zajęć technicz-
nych i prowadzi warsztaty artystyczne. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą 
licealną, które zdobył w jednym z warszawskich liceów jako nauczyciel historii sztuki 
i wiedzy o kulturze. Od ponad dziewięciu lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji 
Muzealnej w Muzeum Łazienkach Królewskich w Warszawie, w którym prowadzi lekcje 
muzealne, warsztaty rodzinne i oprowadza po wystawach stałych i czasowych.

Cel:  
umiejętność dokonywania analizy form 
przestrzennych w sztuce na podstawie 
rzeźb znajdujących się w Parku Rzeźby na 
Bródnie, rozwijanie twórczego myślenia, 
kształcenie wrażliwości i zainteresowa-
nia sztuką oraz poczucia uczestnictwa 
w kulturze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czas:  
65 minut.

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propo

4Tagi:  
#rzeźba #dizajn 
#typografia  
#historiasztuki 

 
 
 
 

 
 
Temat: 
Kształty rzeźby 
współczesnej.

Dla kogo:  
klasy 4–8 (drugi 
etap nauczania).

Zajęcia
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GODZINA WYCHOWAWCZA  
NA TEMAT  
CIAŁOPOZYTYWNOŚCI

Magdalena Turska-Chotkiewicz
Magdalena Turska-Chotkiewicz pracuje w dziale PR Domu Kultury Zacisze.  
Jest autorką projektów kulturalnych dla młodzieży szkolnej.

Cel:  
przybliżenie dzieciom wybranych rzeźb 
w Parku Rzeźby na Bródnie: przekazanie 
uczestnikom//uczestniczkom idei „body” 
positive; kształtowanie ciekawości po-
znawczej; rozwijanie zdolności analizy 
i płynności myślenia; integracja grupy; 
rozwijanie zainteresowań artystycznych.

Czas: 
 85 minut.

Materiały/narzędzia:  
wydruki A4 z drabinką (Załącznik), fla-
mastry, długopisy, koce, arkusz papieru.

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie.

Punkty w podstawie programowej: 
→ formowanie u uczniów//uczennic po-
czucia godności własnej osoby i szacun-
ku dla godności innych; 
→ rozwijanie kompetencji takich jak: 
kreatywność, innowacyjność i przed-
siębiorczość; 
→ rozwijanie umiejętności krytycznego 
i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania; 
→ rozbudzanie ciekawości poznawczej 
i motywacji do nauki; 
→ kształtowanie otwartej postawy wo-
bec świata i ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za 
zbiorowość.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za

Przy rzeźbie Drabinka prowadzący//prowadząca prosi, by chętna oso-
ba zmierzyła wysokość rzeźby przy pomocy miarki umieszczonej na 
kartce. Podany wymiar uczestnicy//uczestniczki łączą z przestrzenią, 
w której mógłby się znaleźć. Prowadzący układa przed grupą na ziemi 
zdjęcia różnych miejsc, np. sali gimnastycznej, prywatnego mieszkania, 
holu biurowca. Okazuje się, że ten obiekt mógłby stanąć w różnych 
miejscach i mieć różne zastosowanie. Podczas burzy mózgów grupa 
wymyślaja, jakie funkcje mogłaby mieć ta rzeźba (dekoracyjną, służyć 
za przyrząd gimnastyczny, słup ogłoszeń, suszarkę na ubrania, punkt 
rzeczy znalezionych, pergolę kwiatową). Prowadzący//prowadząca 
uzmysławia dzieciom, że autor pracy również myślał o wszechstronnym 
wykorzystaniu tego obiektu. I podobnie jak poprzednia rzeźba, ta rów-
nież ma interdyscyplinarny charakter. W tym przypadku mamy do czy-
nienia z włączaniem rzeźby do różnych dziedzin życia, np. gimnastyki, 
ogrodnictwa, higieny lub nadawaniem jej funkcji towarzyskiej czy in-
formacyjnej (20 minut).

Część IV: Kooperacja

Miejsce: rzeźba „Mieszczanie z Bródna”

Uczestnicy//uczestniczki gromadzą się wokół rzeźby „Mieszczanie 
z Bródna” i zamieniają się w detektywów. Ich zadaniem jest odnaleźć 
różne przedmioty, które zostały przez artystę zatopione w brązie (spi-
nacz, długopis, zszywacz, nożyczki, kawałek zabawki, itd.).

Prowadzą następnie śledztwo, czy te obiekty mają jakiś związek 
z rzeźbą, a jeśli tak, to jaki. Prowadzący podsumowuje usłyszane od 
uczestników odpowiedzi i przybliża zamysł artysty. Wyjaśnia, że przy 
tworzeniu pracy brali udział mieszkańcy Bródna, więc są jej współau-
torami oraz, że pierwotnie rzeźba składała się z postaci naturalnej 
wielkości. Prezentuje także wydruk przedstawiający dziewiętnasto-
wieczną rzeźbę Mieszczanie z Calais Augusta Rodina i wskazuje, że 
była inspiracją dla realizacji bródnowskiej. Po zapoznaniu się z ilustra-
cją chętne osoby proszone są do ustawienia się w ciekawą kompozy-
cję, która miałaby wyrażać współczesne realia – czyli mają stworzyć 
tzw. żywą rzeźbę (15 minut).

Część V: Podsumowanie

Miejsce: pod rzeźbą „Anioł Stróż” 

Uczestnicy//uczestniczki otrzymują małą karteczkę, taką samą, jak na 
początku spotkania. Prowadzący//prowadząca prosi, by znów zapisali 
hasło, które uważają, że kojarzy im się z pojęciem „rzeźba”. Następ-
nie każdy pokazuje oba napisy i wyjaśnia, dlaczego umieścił właśnie 
takie sformułowanie. To zestawienie ma na celu sprawdzenie, czy gra 
poszerzyła postrzeganie omawianej tematyki przez uczestników//
uczestniczki (10 minut).

5 Tagi:  
#ciałopozytyw-
ność, #godzina 
wychowawcza, 
#opowieść, #cie-
kawośćpoznawcza

 
 
 
Temat: 
Scenariusz lekcji 
wychowawczej 
w Parku Rzeźby 
na Bródnie.

Dla kogo:  
klasy 6–8.

Maksymalna 
liczba uczestni-
ków/uczestni-
czek: 30 osób.
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sąsiada //sąsiadki. Postępujemy w ten sposób aż do ostatniego szcze-
bla w drabince. Następnie przekazujemy kartkę kolejnemu uczestniko-
wi//uczestniczce. Każda z osób, która otrzymała kartkę, musi przeczy-
tać na głos nowo powstałą historię.

Podsumowanie (25 minut)

Siadamy na kocach przed Domkiem herbacianym i rozmawiamy. Jako 
podsumowanie Edukator/edukatorka pyta: co dobrego możemy zrobić 
dla naszego ciała? Na dużym arkuszu papieru wybrane osoby zapisują 
myśli, które w tej chwili przychodzą im do głowy. Wszyscy analizują za-
notowane refleksje i starają się znaleźć wspólny mianownik – akcep-
tację i dobre praktyki.

Przebieg zajęć:

Część I  
Jens Haaning „Bródno”, 2012 
→ Z czego można zbudować rzeźbę?

Zabawa (15 minut)

Zaczynamy od rzeźby „Bródno”. Uczestnicy//uczestniczki mają przyj-
rzeć się napisowi, a następnie podzielić się na minimum sześcioosobo-
we grupy. Każda z grup dostaje pięć minut na ułożenie napisu „Bród-
no” ze swoich ciał. Edukator/edukatorka nie ogranicza uczestników//
uczestniczek formą, jeśli jednak podłoże jest mokre, może zasugero-
wać ułożenie napisu za pomocą samych dłoni. Grupy prezentują wyni-
ki swojej pracy reszcie grupy.

Podsumowanie i wnioski (15 minut, w tym przejście do kolejnej rzeźby)

Rozmowa z uczestnikami:
Czym różniły się ich napisy i jak można zrealizować jeden temat 

w sztuce na wiele sposobów? Z czego można stworzyć rzeźbę? Czy 
przygotowane z ich ciał napisy są rzeźbą?

Część II 
Nik Kosmas, „Drabinka”, 2016  
→ Czy ludzkie ciało jest dziełem sztuki?

Rozmowa (10 minut)

Czy ludzkie ciało może być dziełem sztuki? Jak wpływa na nie sport 
i jak je kształtuje?

Edukator/edukatorka robi krótkie wprowadzenie dotyczące rzeźby 
(materiały w Załączniku).

Zabawa (20 minut, w tym przejście do kolejnej rzeźby).

Edukator/edukatorka rozdaje kilka kartek A4 z drabinką i długopisy.

Grupa będzie układać wspólnie historyjkę zatytułowaną „Olimpiada 
w Parku Bródnowskim”. Prosimy uczestników//uczestniczek o używanie 
– jeśli to tylko możliwe – słów związanych ze sportem. Na przygoto-
wanych kartkach każdy odpowiada na kolejne pytania z drabinki. Po 
napisaniu odpowiedzi zawija część kartki, na której jest odpowiedź, 
w ten sposób, że następna osoba nie widzi tego, co zostało napisane, 
ale jednocześnie tak, by inni również mogli dalej pisać pod kolejnym 
szczeblem drabinki. Uczestnicy//uczestniczki podają sobie wzajemnie 
karteczki, najlepiej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dzieci piszą 
odpowiedź na kolejne pytanie, ale już na karteczce, którą dostali od 

Cytaty, obrazki, 
linki do artyku-
łów. Bibliografia 
i inne materiały 
wizualne związane 
z tematem: 

https://drive.
google.com/fi-
le/d/1yEZ8pcLl-
baYqEnylFTrxjqg-
3G1LSAia-/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEZ8pcLlbaYqEnylFTrxjqg3G1LSAia-/view?usp=sharing
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Przebieg zajęć (w tym opis zadań dla grupy pozwalający 
przećwiczyć/przedyskutować zdobytą wiedzę, informacje 
o uwzględnionych w scenariuszu rzeźbach/roślinach).

Część I

Rozpoczęcie zajęć przy rzeźbie „Domek herbaciany”. 

Nauczyciel//nauczycielka przedstawia temat zajęć, a następnie zada-
je pytanie, czy dzieci wiedzą kim jest Rirkrit Tiravanija. Nauczyciel//
nauczycielka podaje odpowiedź, a następnie zadaje pyta: co przed-
stawia rzeźba? Z czym wam się kojarzy? Co można znaleźć w środku? 
Uczniowie//uczennice odpowiadają na zadane pytania. Nauczyciel 
otwiera Domek Herbaciany, gdy grupa odpowiada, że jest to miejsce, 
w którym m.in. można napić się herbaty i odpocząć. 

Część II

Nauczyciel//nauczycielka porusza temat designu

Zadaje grupie następujące pytania: co to jest oryginał? Czym jest 
kopia dzieła sztuki, a czym reprodukcja? Dzieci swobodnie wypowia-
dają się na temat designu, kopii dzieł sztuki, reprodukcji i oryginału. 
Nauczyciel//nauczycielka przedstawia informacje dotyczące rzeźby: 
oryginalny „Domek herbaciany” wrócił do Niemiec w 2010 roku, na-
tomiast Domek w Parku Rzeźby na Bródnie to kopia wykonana przez 
Pawła Althamera. Nauczyciel//nauczycielka zadaje pytanie: czy ob-
cowanie z oryginałem dzieła sztuki zmienia nasze odczucia dotyczące 
rzeźby, czy są one takie same jak w przypadku kopii?

Część III

Pogadanka dotycząca picia herbaty

Nauczyciel//nauczycielka zadaje pytania dotyczące rytuału picia her-
baty: jak to wygląda w Polsce, a jak w innych krajach? Czy picie her-
baty to dla nas czas relaksu? Uczniowie//uczennice swobodnie wypo-
wiadają się na zadane pytania.

Część IV

Praca plastyczna

Zaprojektuj kubek lub filiżankę do herbaty. Nauczyciel//nauczycielka 
odnosi się do sztuki użytkowej, przypomina uczniom//uczennicom, że 

HERBATKA  
U RIKRITA  
TIRAVANIJI

Klaudia Staneta
Klaudia Staneta pracuje w Szkole Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w War-
szawie, gdzie w klasach 4–8 uczy plastyki i techniki.

Cel:  
zapoznanie uczniów ze sztuką współcze-
sną i sztuką użytkową.

Czas:  
45 minut.

Materiały, narzędzia: 
białe kartki, ołówki, flamastry.

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie.

Punkty w podstawie programowej  
plastyka i technika: 
 I.1; I.2;I.3; I.5; II.3; II.4; II.6; II.7; III.5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propo

6Tagi:  
#sztukaużytko-
wa, #design, 
#integracja, 
#4-6SP

 
 
 
 
 
Temat: 
Herbatka  
u Rirkrita 
Tiravaniji.

Dla kogo:  
klasa 6 szkoły 
podstawowej.

Maksymalna licz-
ba uczestników/
uczestniczek:  
bez ograniczeń.

Cytaty/obrazy/
linki do artyku-
łów/bibliografia 
i inne materiały 
wizualne związane 
z tematem:

1. https://artmu-
seum.pl/pl/wysta-
wy/park-rzezby-
-na-brodnie

2. Jadwiga Lukas, 
Krystyna Onak, 
Do dzieła!   Pod-
ręcznik do plastyki 
dla klasy szóstej 
szkoły podsta-
wowej, Wydaw-
nictwo Nowa Era, 
Kraków 2019

3. Wywiad z Rirkri-
tem Tiravaniją: 
 
https://www. 
youtube.com/ 
watch?v=VyYi6 
DooV-kd

https://artmuseum.pl/pl/wystawy/park-rzezby-na-brodnie
https://artmuseum.pl/pl/wystawy/park-rzezby-na-brodnie
https://artmuseum.pl/pl/wystawy/park-rzezby-na-brodnie
https://artmuseum.pl/pl/wystawy/park-rzezby-na-brodnie
https://www.youtube.com/watch?v=VyYi6DooV-k
https://www.youtube.com/watch?v=VyYi6DooV-k
https://www.youtube.com/watch?v=VyYi6DooV-k
https://www.youtube.com/watch?v=VyYi6DooV-k
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DRZWI DO RAJU  
– NASZE EMOCJE  
I PRAGNIENIA

Lucyna Kraśkiewicz
Lucyna Kraśkiewicz jest nauczycielką w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 41 w Warszawie i instruktorką warsztatów artystycznych w Domu Kultury ŚWIT 
i Domu Kultury „Zacisze”. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz 
młodzieżą licealną. Współpracuje z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci. Uprawia rysunek, malarstwo, grafikę i rzeźbę. Bierze udział 
w akcjach, wystawach, plenerach, projektach artystycznych i edukacyjnych.

Cel:  
uwrażliwienie na emocje: radość, smu-
tek, złość, strach; zbudowanie prze-
konania, że każda emocja jest ważna; 
rozwijanie kreatywności i rozbudze-
nie fantazji.

Czas: 
4 godziny.

Materiały/narzędzia:  
kartka papieru formatu A4 z odryso-
wanym konturem człowieka w ruchu, 

pastele olejne, kartka papieru formatu 
A3, farby, palety, pędzle, wydrukowane 
fotografie różnych drzwi, klej, nożycz-
ki, dwa zwoje papieru w formie dłu-
giej wstęgi.

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie i sala 
zajęciowa.

Punkty w podstawie programowej: 
II.1, II.2, II.3, II.4, III.5, V.2.2, V.2.3, V.2.7, V.3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Drzwi są symbolem przejścia między jednym światem albo 
stanem, a drugim; między światłem, a ciemnością, między 
znanym i nieznanym, codziennością i krainą tajemnic, świa-
tem świeckim i sakralnym, biedą i bogactwem, a zarazem 
stanowią zaproszenie lub wyzwanie do przejścia przez ich 
próg; wyrażają początek, koniec, śmierć, zmianę, ochronę 
przed niebezpieczeństwem zewnętrznym, obronę tajem-
nicy przed intruzami; gościnność, duszę ludzką” (Wiesław 
Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1990).

ich projekt musi być estetyczny, ale również funkcjonalny. Uczniowie//
uczennice szkicują kubek lub filiżankę do herbaty, a następnie ozda-
biają swoje projekty według własnego pomysłu. 

Część V

Wystawa prac plastycznych

Dzieci rozkładają swoje projekty na ziemi w odpowiednich odstępach, 
oglądają je i szukają podobieństw, np. powtarzających się wzorów 
kwiatowych, zwierzęcych lub logo i symboli, które ich zainteresowały. 

Część VI

Podsumowanie zajęć

Co to jest design? Co to jest sztuka użytkowa? Czy sztuka współczesna 
może być bliska naszym codziennym rytuałom? 

Aneks/Materiały 
uzupełniające, 
merytoryczne, 
pomocne w przy-
gotowywaniu 
się prowadzące-
go/prowadzą-
cej do zajęć:

Podstawowe in-
formacje o Parku 
Rzeźby na Bródnie: 

park.artmuseum.pl

Szczegółowy opis 
rzeźb i biogramy 
artystów//arty-
stek (i linki do 
wywiadów):

1. https://sztuka-
publiczna.pl/pl/
bez-tytulu-prze-
wrocony-domek-
-herbaciany-z-eks-
presem-do-kawy-
-rirkrit-tiravani-
ja/czytaj/58

2. Materiał video:

Rirkrit Tirava-
nija's Influence 
on Art, https://
www.youtube.
com/watch?v=pt-
bhV4HgMr0 (25 
minut, angielska 
wersja językowa, 
dostępne napisy 
do filmu).

7 Tagi:  
#1-3 SP, #przed-
szkole #emocje  
#wyrażanie siebie 
#empatia #aktyw-
ności twórcze 

 
 
 
 

 
 
Temat: 
Drzwi do raju  
– nasze emocje 
i pragnienia.

Dla kogo:  
klasy 0–3 szkoły 
podstawowej.

Maksymalna licz-
ba uczestników/
uczestniczek:  
20 uczestników.

https://park.artmuseum.pl/pl
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://sztukapubliczna.pl/pl/bez-tytulu-przewrocony-domek-herbaciany-z-ekspresem-do-kawy-rirkrit-tiravanija/czytaj/58
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
https://www.youtube.com/watch?v=ptbhV4HgMr0
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Cytaty/obrazy/
linki do artyku-
łów/bibliografia/
inne materiały 
wizualne związane 
z tematem:

https://park.art-
museum.pl/pl

https://issuu.com/
muzeum_sztu-
ki_nowoczesnej/
docs/przedprze-
wodnik_park

https://sztuka-
publiczna.pl/pl/
brodno-jens-ha-
aning/czytaj/65

Wiesław Karolak, 
Arteterapie. Te-
rapie za pomocą 
sztuk wizualnych, 
Wydawnictwo 
Akademii Peda-
gogiki Specjalnej, 
Warszawa 2010

Wiesław Karolak, 
Sztuka jako za-
bawa, Centralny 
Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli, 
Warszawa 1997

Eline Snel, Moja 
Supermoc Uważ-
ność i spokój 
żabki, Wydawnic-
two CoJaNATo, 
Warszawa 2015

farbami swoje przemyślenia na ten temat. Na koniec zajęć uczestnicy 
opowiadają o swoich marzeniach.

Warsztat III

Warsztat pt. „Mój własny raj” odbywa się w wybranej przez dziecko 
przestrzeni „Raju” w Parku Rzeźby. Polega na połączeniu prac z po-
przednich warsztatów w całość. Dziecko ma do dyspozycji klej i no-
życzki, za pomocą których stara się z dwóch prac wykonać jedną. Jego 
zadaniem jest wycięcie konturu sylwetki ciała człowieka z pierwszego 
warsztatu i przyklejenie go na kartkę papieru z drugiego warsztatu. 
Sposób i miejsce umieszczenia sylwetki ciała człowieka na drzwiach 
określa samo dziecko. Następnie zadaniem uczestnika//uczestniczki 
jest znalezienie sąsiedztwa dla swojej pracy w parkowej przestrzeni 
„Raju”. W efekcie powstanie instalacja – wieloelementowa realizacja 
artystyczna w konkretnej przestrzeni, miejscu, obiekcie.

Warsztat IV

Warsztat pt. „Nasze emocje” jest podsumowaniem wszystkich dotych-
czasowych działań twórczych. Odbywa się w sali zajęciowej. Zadaniem 
dzieci jest wykonanie artystycznej księgi symboli i emocji, dokumentu-
jącej przebieg zabawy plastycznej w Parku Rzeźby. Inspiracją do pracy 
twórczej są współczesne emotikony, które przedstawiają emocje. Na 
początku zajęć nauczyciel//nauczycielka dzieli wszystkich uczestni-
ków//uczestniczki na dwie grupy i rozwija dwa zwoje papieru w formie 
długiej wstęgi. Ideą pracy malarskiej jest symboliczne przedstawienie 
wspomnień związanych z Parkiem (słońca, chmur, roślinności, rzeźb 
i własnego autorskiego znaku samopoczucia). Księgę można zaprezen-
tować w wybranej przestrzeni wystawowej. W trakcie pracy odbywa się 
rozmowa z dziećmi o wpływie emocji na życie człowieka. Dzieci podają 
swoje propozycje – jak w mądry i prawidłowy sposób wyrażać emo-
cje? Prowadzący podkreśla, że każda emocja jest ważna i o czymś nas 
informuje. 

Przebieg zajęć, w tym opis zadań dla grupy pozwalający 
przećwiczyć/przedyskutować zdobytą wiedzę o uwzględ-
nionych w scenariuszu rzeźbach/roślinach.

Warsztaty twórcze „Drzwi do raju” to cykl czterech spotkań, z czego 
trzy odbywają się w Parku Rzeźby na Bródnie, a jedno podsumowujące 
– w sali budynku szkoły lub innej placówki edukacyjnej.

Warsztat I

Warsztat pt. „W moim ogrodzie” odbywa się w przestrzeni Raju w Par-
ku Bródnowskim. Wprowadzeniem do zajęć twórczych jest krótka in-
formacja na temat powstania rzeźby-ogrodu „Raj” Pawła Althamera. 
Warsztat ma sprawić, by dziecko silniej odczuwało własne ciało i emo-
cje. Tak jak w ogrodzie wzrastają różne gatunki roślin, tak i w ciele 
człowieka rodzą się różnorodne emocje. Na początku zajęć należy 
sprecyzować dwa obszary uczuć i myśli. Jeden to ten, który czyni nas 
szczęśliwymi i zadowolonymi. Drugi zaś to ten osłabiający nas i nisz-
czący. Bardzo istotne jest uświadomienie dziecku różnych rodzajów 
emocji i barw tych obszarów. Można przyjąć taki kod, że emocje przy-
jemne to kolory ciepłe, a emocje nieprzyjemne to kolory zimne. W ra-
mach rozgrzewki uczestnik//uczestniczka za pomocą gestu i pozycji 
ciała przedstawia emocje, które w nim drzemią. Tworzy performans – 
sytuację artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest obecność 
artysty w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograni-
czeń. Następnie dziecko ma do dyspozycji kartkę papieru formatu A4 
z odrysowanym konturem człowieka w ruchu. Wypełnia wnętrze kon-
turu postaci swoimi emocjami – kolorami, za pomocą pasteli olejnych. 
Na koniec przyglądamy się wszystkim pracom. Zastanawiamy się czy 
różnią się od siebie. Jakim kolorem i w jakim obszarze ciała dziecko za-
znaczyło swoje emocje? Uczestnik//uczestniczka może „podzielić się” 
swoimi odczuciami z innymi dziećmi.

Warsztat II

Warsztat pt. „Moje drzwi” odbywa się w okolicy bramy do „Raju” 
w Parku Rzeźby. Drzwi stanowią bardzo ważny element budynku. Mogą 
zachęcać do przemyśleń na temat otwartości i zamknięcia, wnętrza 
i zewnętrzna, przestrzeni prywatnej i publicznej. Zadaniem dziecka 
jest zastanowienie się nad tym, dokąd prowadzą „jego drzwi”, a także 
wyobrażenie sobie tego, co możemy spotkać po przekroczeniu progu. 
Przestrzeń, do której uczestnik//uczestniczka uchyla drzwi to jego pra-
gnienia. Przedstawione drzwi w poszczególnych pracach plastycznych 
mogą być otwarte lub zamknięte. Ważne, żeby za nimi były piękne, 
kolorowe przestrzenie, pełne radosnej zabawy z farbą. Inspiracją do 
pracy jest brama do „Raju” Pawła Althamera i wydrukowane foto-
grafie różnych drzwi. Na kartce papieru formatu A3 dziecko maluje 

https://park.artmuseum.pl/pl
https://park.artmuseum.pl/pl
https://issuu.com/muzeum_sztuki_nowoczesnej/docs/przedprzewodnik_park
https://issuu.com/muzeum_sztuki_nowoczesnej/docs/przedprzewodnik_park
https://issuu.com/muzeum_sztuki_nowoczesnej/docs/przedprzewodnik_park
https://issuu.com/muzeum_sztuki_nowoczesnej/docs/przedprzewodnik_park
https://issuu.com/muzeum_sztuki_nowoczesnej/docs/przedprzewodnik_park
https://sztukapubliczna.pl/pl/brodno-jens-haaning/czytaj/65
https://sztukapubliczna.pl/pl/brodno-jens-haaning/czytaj/65
https://sztukapubliczna.pl/pl/brodno-jens-haaning/czytaj/65
https://sztukapubliczna.pl/pl/brodno-jens-haaning/czytaj/65
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Przebieg zajęć, w tym opis zadań dla grupy pozwalający 
przećwiczyć/przedyskutować zdobytą wiedzę o uwzględ-
nionych w scenariuszu rzeźbach/roślinach.

Na kartce uczestnicy//uczestniczki zapisują dwa słowa, które kojarzą 
się z Bródnem. Na trawie układają odpowiedzi i odczytują to, co napi-
sali. Wybierają słowa, które ich zaskoczyły. Rozmawiają o nich w pa-
rach, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wyjaśniają, dlaczego dane sło-
wo ich zaskoczyło. Na koniec dzielą się przemyśleniami z pozostałymi. 
Jeśli wśród słów pojawią się słowa takie jak „blokowisko”, „osiedle”, 
„beton”, „zwarta zabudowa” – nawiąż do przeszłości osiedla, jego 
historii, historii parku (dawniej była tu zieleń, pola uprawne, a dziś 
jest m.in. Park Rzeźby). Możesz zapytać uczestników//uczestniczki czy 
mieszkanie w bloku może być fajne i dlaczego.

Czy w mieście można wypocząć? Jakie miejsca wybraliby na relaks? 
Czy do odpoczynku potrzebna jest zieleń, park, las? Po co nam zieleń 
w mieście?

Jak korzystają z Parku Rzeźby na Bródnie? Co lubią w nim robić? 
Zwróć uwagę uczestników//uczestniczek na pozytywny wpływ miej-

skiej zieleni na nasze samopoczucie. Zieleń sprawia, że miasta są nie 
tylko zdrowsze i bezpieczniejsze, ale też przyjaźniejsze. Stanowią lep-
sze miejsce do życia. Wyniki wieloletnich badań mówią, że dzieci, któ-
re mieszkają w miejscach zalesionych mają lepszą pamięć przestrzen-
ną. A te, które spędzają dużo czasu w parkach lub lasach mają dużo 
lepsze zdolności intelektualne i rzadziej pojawiają się u nich problemy 
psychiczne.

Możliwe są drobne modyfikacje w doborze rzeźb, wykonywanych za-
dań, kolejności zwiedzania, jak również czasu trwania spaceru/lekcji.

1.  
Paweł Althamer,  
„Raj”, 2009

Jak wyobrażają sobie raj? Poproś o wymienienie trzech skojarzeń z ra-
jem? Co jest ich rajem na ziemi? Może miejsce, stan, relacja? 

Warto nawiązać do twórczości Pawła Althamera (rzeźbiarza, perfor-
mera, akcjonera, twórcy instalacji, filmów wideo), który od dzieciństwa 
mieszka i tworzy na warszawskim Bródnie. Dowiedz się więcej spraw-
dzając rekomendowane artykuły i materiały – Załącznik bibliografia. 

Jakie rośliny można spotkać w raju lub jakie kojarzą im się z rajem? 

Podpowiedzi dla nauczyciela//nauczycielki:  
Załącznik 1 → Rośliny, które występują w Biblii i świętych księgach 
oraz rośliny jadalne i lecznicze

STREFA RELAKSU  
I SZTUKI  
W RAJU

Marzena Szychułda
Marzena Szychułda jest kierowniczką działu PR Domu Kultury Zacisze, animatorką, 
autorką projektów kulturalnych i miłośniczką Warszawy.

Cel:  
alternatywna turystyka w mieście; spacer 
i sztuka jako sposoby na relaks; mindful-
ness, czyli trening uważności, bycie „tu i te-
raz”, nauka koncentracji, zmniejszenie na-
pięć nerwowych, opanowanie umiejętności 
relaksowania się, czerpanie energii z życia 
i docenienie prostych rzeczy; estetyczne 
aktywizowanie życia codziennego; „zapy-
lenie” sztuką rutynowych czynności, takich 
jak spacer, rozmowa, czy relacje z innymi 
gatunkami czy przedmiotami; spacer jako 
medium do odkrywania świata z perspek-
tywy przybysza.

Czas:  
I wariant: 45–60 minut (bez zadania 
w Domku herbacianym), II wariant: 
90 minut (cały spacer z relaksem przy 
Domku herbacianym).

Materiały, narzędzia: 
kolorowe karteczki, flamastry cienkie 
lub długopisy lub ołówki, termos z her-
batą i kubeczki, mata do ćwiczeń lub 
koc termiczny (opcjonalnie).

Miejsce:  
Park Rzeźby na Bródnie.

Punkty w podstawie programowej  
(jeśli scenariusz dla grupy szkolnej): 
→ wszechstronny rozwój osobowy przez 
pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawo-
ści poznawczej; 
→ zapoznanie z twórczością artystów//
artystek w obrębie „małej ojczyzny”; 
→ wzmacnianie poczucia tożsamości 
indywidualnej, kulturowej, narodowej, 
regionalnej i etnicznej; 
→ rozwijanie kompetencji, takich jak: 
kreatywność, innowacyjność i przed-
siębiorczość 
→ rozbudzanie ciekawości poznawczej 
i motywacji do nauki; 
→ wyposażenie uczniów w taki zasób 
wiadomości oraz kształtowanie takich 
umiejętności, które pozwalają w sposób 
bardziej dojrzały i uporządkowany zro-
zumieć świat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propo

8Tagi:  
#relaks, #spacer, 
#integracja, 
 #7-8SP, #młodzież

 
 
 
 
 
 
Temat: 
Strefa relaksu 
i sztuki w „Raju”. 
Proste sposoby 
na kontakt ze 
sztuką, przyrodą 
i mindfulness

Dla kogo:  
klasy 7–8, mło-
dzież, doro-
śli, seniorzy.

Maksymalna licz-
ba uczestników//
uczestniczek:  
dla klas 7–8 mak-
symalnie 25 osób; 
dla uczniów//
uczennic liceów 
maksymalnie 
25 osób; liczeb-
ność pozostałych 
grup to mak-
symalnie 15.

Uwaga! Dodat-
kowe materiały 
do tego scena-
riusza (bibliogra-
fia, komentarze, 
itp.) znajdziesz 
w Załączniku:

https://docs.go-
ogle.com/docu-
ment/d/1nB3SDt-
wijVoMIGyqU9NB-
wa9gUvE53tL_obI-
-AJ2l4Fg/edit

https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
https://docs.google.com/document/d/1nB3SDtwijVoMIGyqU9NBwa9gUvE53tL_obI-AJ2l4Fg/edit
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gałęzie wyrastające z pnia. Następnie – mniejsze, wyrastające z każdej 
dużej gałęzi. W miarę powiększania pojawiają się delikatniejsze gałę-
zie, aż do najmniejszych gałązek. Fraktalność można odnaleźć w struk-
turze chmur, płatków śniegu, fiordów, kalafiora czy pomiarze natężenia 
przepływu rzeki, w strukturze białek czy w notowaniach giełdowych. 

Prośba o znalezienie fragmentu kory brzozy, patyka, kamyczka 
lub liścia, który spadł z drzewa. Dzieci wykorzystają je w dalszej czę-
ści spaceru. 

2.  
Roman Stańczak,  
„Anioł Stróż”, 2013

Zadania

Poproś, by uczestnicy skoncentrowali swoją uwagę na rzeźbie. W ci-
szy, bez porozumiewania się z innymi mają zapamiętać jak najwięcej 
szczegółów. Na obserwację odmierz dwie minuty. Po tym czasie uczest-
nicy dobierają się w pary, stają plecami do rzeźby, wymieniają i liczą 
wymienione cechy. Każda para zgłasza nauczycielowi/przewodnikowi, 
ile cech udało się zapamiętać i następnie je wymienia. 

Czy dostrzegają podobieństwa podczas przyglądania się sztuce i rośli-
nom? Jakie korzyści mogą płynąć z oglądania sztuki? Czy tworzenie 
sztuki może relaksować?

Z materiałów, które udało im się znaleźć próbują stworzyć wspólną 
pracę – postać, rzeźbę, obraz. I wymyślić dla niej nazwę. 

3.  
Paweł Althamer i Grupa Nowolipie,  
„Sylwia”, 2010

Zadania

W jakich sytuacjach potrzebujemy odpocząć? Co robisz, kiedy nie mo-
żesz zasnąć? 

Sugestia, aby uczestnicy usiedli, położyli się na macie lub kocu, albo 
stanęli pewnie na dwóch nogach – zakotwiczyli się i spróbowali się 
zrelaksować. Inny wariant – znajdź swoje drzewo i przytulić się do nie-
go. Mogą wykonać ćwiczenie medytacyjne – zamykając oczy, otwo-
rzyć uszy i nasłuchiwać otaczających dźwięków, próbując określić, czy 
są głośne, czy ciche, bliskie czy dalekie.

Wykonanie ćwiczenie jogi „młyn”:  
https://www.youtube.com/watch?v=JJUpsUzwlLM 

Rozejrzyj się wokół siebie. Czy znasz rośliny, które cię otaczają? Być 
może są wśród nich rośliny jadalne. Jeśli tak, to jakie i jakie znasz spo-
soby na ich wykorzystanie?

Możesz poprosić uczestników//uczestniczki, by przed spacerem zain-
stalowali aplikacje, które pomagają rozpoznać i ustalić nazwę roślin. 
Może to być forma uatrakcyjnienia spaceru po Parku. Aplikacje, któ-
re mogą okazać się przydatne w Parku to: „LeafSnap”, „Picture This”, 
„Co to za kwiat”.

„LeafSnap” ma bazę ponad 150 gatunków drzew i w większości przy-
padków jest w stanie rozpoznać drzewa z dobrej jakości zdjęcia li-
ścia, owoców lub kwiatów wykonanych na białym tle. Można wziąć 
ze sobą białą kartkę i na jej tle fotografować eksponaty, a później 
identyfikować ich nazwy. Nazwy podawane są po w języku angielskim 
i po łacinie.

„Picture This” (w języku angielskim i po łacinie) pozwala na rozpozna-
nie kwiatów i ziół. 

„Co to za kwiat” (w języku polskim) ułatwia wyszukanie roślin na pod-
stawie ich cech. Najpierw opisujecie właściwości rośliny (np. kolor, wy-
stępowanie, ilość liści), a aplikacja sugeruje, co to za roślina. 

Dlaczego rośliny są nam potrzebne w mieście? Dlaczego milej jest 
usiąść w „Raju” niż na betonowych schodach?

Rośliny są strażnikami tlenu. Pomagają nam oddychać, oczyszczają 
powietrze. „Raj” daje nam wyciszenie od zgiełku agresywnego miasta. 
W Parku nie trzeba się spieszyć. Można zanurzyć się w ciszy i harmo-
nii, odpocząć na łonie natury, chłonąć śpiew ptaków, oglądać rzeźby 
podczas spaceru, przyglądać się ich detalom. Dopiero wtedy możemy 
poczuć się dobrze, gdy widzimy zieleń i słuchamy szumu drzew. 

Warto poruszyć temat „urban jungle”, czyli miejskiej dżungli. Najczę-
ściej palm, paproci, kaktusów, sukulentów, bluszczy i monster. Można 
powiedzieć, że zwrócenie się w stronę świata roślin i nabywanie umie-
jętności ich rozpoznawania wymaga cierpliwości, uważności i koncen-
tracji, ale pozwala też wyciszyć się i zrelaksować.

Zabawa relaksacyjna

Poproś uczestników, by na terenie „Raju” odnaleźli brzozę lub rozło-
żyste drzewo. Uczestnicy powinni pod nim usiąść lub oprzeć się pleca-
mi o pień, podnieść do góry głowę i obejrzeć koronę drzewa z żabiej 
perspektywy.

Można poruszyć wątek dotyczący rośnięcia dzieci i rośnięcia gałęzi. 
Kiedy dzieci rosną, neurony w ich mózgach nieustannie tworzą nowe 
połączenia, tak jak drzewa wypuszczają nowe gałęzie.

Forma ciągłej powtarzalności nazywana jest wzorem fraktalnym. Lu-
dzie mają wrodzony podziw dla takich kształtów. Najpierw widzisz duże 

https://www.youtube.com/watch?v=JJUpsUzwlLM
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Marcel Duchamp: „Akt kreacji. Arytmetyczna relacja pomiędzy tym, co 
w dziele sztuki niewyrażone, lecz zamierzone, a tym co wyrażone, a nie 
zamierzone”.

Duchampa interesowała różnica pomiędzy tym, co chce powiedzieć ar-
tysta przez swoje dzieło, ale gubi komunikat, a tym co „samo z siebie” 
komunikuje, bez intencji artysty.

4.  
Rirkrit Tiravanija/Paweł Althamer, 
„bez tytułu (Domek herbaciany z ekspresem kawowym)”, 
2005/2010

Zadania

Degustacja herbaty i podsumowanie. Nauczyciel/przewodnik zabiera 
ze sobą termos z herbatą i kubeczki i częstuje uczestników. 

Wariant I: Uczestnicy na prośbę nauczyciela/przewodnika zabierają 
z sobą termosy z ulubioną herbatą. 

Wariant II: Klucz do Domku herbacianego będzie dostępny i uczestnicy 
biorący udział w spacerze przygotowują herbatę, a później ją wspólnie 
piją. Wartością tego wariantu jest to, że uczestnicy mogą zobaczyć, co 
kryje w sobie lustrzana bryła. 

Cytaty/obrazy/linki do artykułów/bibliografia/inne materiały wizual-
ne związane z tematem

Krzysztof Bugla (wiceburmistrz Targówka): „Park to miejsce, które po-
winno być chronione z każdego punktu widzenia – jako teren wypo-
czynku i rekreacji, do możliwości odreagowania po galopadzie współ-
czesnego świata i życia codziennego, do pewnego wyhamowania 
codzienności […]”.

Stanisław Ruksza: „Najważniejszą cechą jakościową idei Parku jest 
jego otwarta forma, która nie sprowadza kolejno powstających dzieł 
do wiecznotrwałego pomnika, ale świadomie bazuje na tradycjach 
minimalizmu i praktyk partycypacyjnych. Rzeźby nie powstają z myślą 
o jednej nadrzędnej czy określonym surowcu, są dynamiczną odpowie-
dzią na kontekst, czas i miejsce, oraz – last but not least – sfera idei 
przeważa w nich nad materią”.

Karol Sienkiewicz o Pawle Althamerze: „Lepiej chodzić po pejzażu 
i oglądać go 1:1, niż go malować. Lepiej podejść do modela i porozma-
wiać z nim niż go rzeźbić. Nie delektować się dokumentacją, tylko do-
świadczać tu i teraz”. 

Elisabeth Revol: „Jeśli kiedykolwiek ogarnie Cię smutek idź do parku/
lasu. Choć po nim mając oczy szeroko otwarte, żeby widzieć wszystko 
dookoła. Ponieważ w każdym drzewie, w każdym krzaku, w każdym 
zwierzęciu, każdym kwiatku znajdziesz boską obecność i moc. Tam 
znajdziesz pocieszenie, tam zapomnisz o troskach”. 

Joseph Beuys, I am searching for field character (1973): „Każdy 
jest artystą”.

Fraktale:



Projekt finansuje m.st. Warszawa
проєкт фінансує місто Варшава

Działalność Muzeum i wybrane 
projekty finansuje
Діяльність Музею та окремі 
проєкти фінансує

Partnerzy Strategiczni Muzeum 
Стратегічні партнери музею

Partner prawny Muzeum 
Юридичний партнер музею

Mecenasi Muzeum i Kolekcji 
Меценати музею та колекції

Edukacja w Parku Rzeźby 
na Bródnie. 

 
Scenariusze dla 
nauczycielek  
i nauczycieli 
 
 
 
 
 
 

 

publikacja powstała w ramach  
XIII rozdziału Parku Rzeźby na 
Bródnie, organizowanego przez 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie we współpracy 
z Urzędem Dzielnicy Targówek.

autorzy i autorki scenariuszy:  
Agata Nowakowska, Maria 
Markiewicz, Martyna Widawska, 
Artur Krysiak, Magdalena Turska-
Chotkiewicz, Lucyna Kraśkiewcz, 
Marzena Szychułda

wstęp:  
Szymon Maliborski, Marta Przybył,  
Marta Skowrońska-Markiewicz 

opieka merytoryczna:  
Aleksandra Górecka,  
Marta Maliszewska

redakcja:  
Aleksandra Urbańska

zdjęcia:  
fotografie z archiwum Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 
autorzy zdjęć:  Sisi Cecylia, Lucyna 
Kraśkiewicz, Wojciech Kaniewski, 
Bartosz Stawiarski

projekt graficzny i skład:  
Hekla Studio (Monika Proniewska 
i Paulina Ufnal)


