Expert English Art Explorers!
Children and teenagers around the world love art and also love using English as a global
language to make connections and talk about art. Have a go at these English art adventure
activities to see how much you know!
In our modern art museum you
will see traditional paintings
and sculptures, as well as strange
objects, videos and photos. Now
match the type of art with the correct
deﬁnition.
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answers:
video art (sztuka video), installation (instalacja), drawing (rysunek), photography (fotograﬁa), painting (malarstwo),
sculpture (rzeźba)

projekt: Marta Bielska
ilustracje: Joanna Hedemann

where art
pieces are
displayed
for people
to go and
look at
them?

Can
you use
the
clues to
guess
the
correct
person
or object
in our
museum?

Kolekcja (collection) – to
zbiór dzieł sztuki, które
należą do Muzeum; zostały
przez nie kupione bądź były
muzeum podarowane

Publiczność (audience) –
to wszyscy ludzie, którzy
odwiedzają Muzeum
i oglądają wystawy, to
dla nich muzeum istnieje!

Artysta/ka (artist) – to
osoba, która tworzy
dzieła sztuki, które
potem oglądamy
w Muzeum na wystawie
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2. What is
the name
of the place
you visit to
see a lot of
valuable
and
important
arty objects?

4. Who is the
person whose
job it is to
show people
around a
museum
and explain
about the art
work?

5. Who are
the people
(like you!)
who visit art
museums?
6. Who is
the person
responsible
for
managing
a collection
of art? This
person is
a true art
expert.
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7. What is an
object
bject that
was usually
made a long
time ago
and is
historically
or culturally
important?

Wystawa (exhibition) – to pokaz sztuki

Eksponaty (exhibits) – to
wszystkie dzieła sztuki, które
znajdują się na wystawie;
eksponaty są zwykle bardzo
cenne!

Przewodnik/czka (guide)
– sztuka współczesna
może być trudna do
zrozumienia, przewodnicy
pomaga ją zrozumieć
opowiadając widzom
o dziełach sztuki, które
znajdują się w Muzeum

Kurator/ka
(curator) – to
bardzo ważna
osoba w muzeum,
to właśnie on/ona
wymyśla i tworzy
wystawy; jest
prawdziwym
ekspertem sztuki
Konserwator/ka
sztuki (conservator)
– osoba, która
w Muzeum opiekuje
się dziełami sztuki;
dba o to aby się nie
niszczyły i zawsze
wyglądały jak
najlepiej

answers: 1b, 2a, 3c, 4g, 5d, 6e, 7f

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create
international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide.
We provide English language courses for children, teens and young adults which are specially designed to improve your child’s
language and develop their communication skills. British Council courses are always engaging, fun and tailored to every
child’s needs.
For more information visit www.britishcouncil.pl.

Aktualny program można śledzić na fanpage’u FB „Dzieci w MSN” oraz
na stronie Muzeum: artmuseum.pl/edukacja
UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY
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1. What do
you call
a public
show

e. cura

3. Who is
the person
who creates
pieces of art
like paintings,
sculptures,
etc.?

British Council i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza
ją najmłodszych widzów do udziału w spotkaniach i warsztatach
przygotowanych przez zespół edukacyjny oraz współpracujących
z nim animatorów kultury.

d. audience

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Emilii Plater 51
Godziny otwarcia: wt - niedz. 12.00-20.00
Artmuseum.pl
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