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Warsztaty plastyczne                 

ODKRYWCY SZTUKI

cykl 2021/22

wiek uczestników: 3-6 lat
czas trwania jednego spotkania: do 45 minut.

Charakterystyka zajęć:
OdkryOdkrywcy sztuki to cotygodniowy cykl zajęć, który powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 
6 roku życia. Podczas warsztatów mali uczestnicy poznają najważniejszych artystów i pojęcia 
plastyczne, spędzą czas na zabawie ze sztuką oraz wypróbują najróżniejsze techniki 
artystyczne. 

WW każdym miesiącu do przygody ze sztuką zaprosi dzieci inny, wybitny twórca. Będzie to m.in. 
Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent van Gogh, czy Jackson Pollock. Dzięki nim dzieci poznają 
nie tylko niezwykłość stylów artystycznych (kubizm, dywizjonizm, ekspresjonizm, action 
painting itd.), czy tematów (portret, pejzaż, weduta, abstrakcja itd.), ale także, przekonają się o 
sile pasji, kreatywności i duchu wynalazczości. 

ZainspiZainspirowane przykładami artystów dzieci same staną się Małymi Odkrywcami. Podczas zajęć 
usłyszą ciekawe opowieści, pobawią się w interpretowanie dzieł sztuki oraz wykonają prace np. 
projekt makiety, książkę artystyczną, wedutę, krajobraz, autoportret, przełożą muzykę na 
obraz. Spróbują, również, nowoczesnych technik: land art-u, kolażu, asamblażu i wielu innych!

Dzieci będą mogły rozwinąć swoją pasję, kreatywność i postawę twórczą, przydatną nie tylko 
w sztuce czy nauce, ale także, w życiu. Podczas spotkań prowadzący zadba o dobrą atmosferę, 
bezpieczną przestrzeń do wyrażania siebie, do ekspresji twórczej, do doświadczania i nauki.

PProgram zajęć:

I semestr

Wrzesień z Vincentem van Goghiem:

1. Sztuka Vincenta van Gogha:
-zapoznanie się z twórczością Vincenta van Gogh’a, analiza jego sposobu posługiwania się 
farbą;
-przedstawianie emocji za pomocą kolorów i sposobu prowadzenia kreski;
-sztu-sztuka w stylu Vincenta van Gogh’a;
-techniki malowania – różne sposoby nakładania farby na płótno;
-omówienie tematu, co znaczy ekspresja w sztuce;
-autoportret w sztuce;
-temat: „Gwiaździsta noc” Vincenta van Gogh’a.

2. Kosmos: 
-omówienie barw podstawowych i pochodnych, wykonanie ćwiczeń kolorystycznych;
-nau-nauka uzyskiwania barw z kolorów podstawowych;
-zapoznanie uczestników z pojęciem gamy barwnej;
-nauka uzyskiwania poszczególnych barw na ciemnej płaszczyźnie;
-łączenie ze sobą różnych technik;
-temat: gwiazdy, księżyc, kosmos.
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3. Henri Matisse – zabawa w kolory:
-omówienie twórczości Henri’ego Matisse’a;
-uzyskiwanie nastrojów i wrażeń przez użycie kolorów;
-radość tworzenia uzyskana za pomocą kolorów;
-rytm w pracy malarskiej;
-kolory nierzeczywiste;
--temat: portet.

4. Martwa natura:
-wykonanie studium malarskiego martwej natury;
-omówienie barw przeciwstawnych;
-próby odtworzenia rzeczywistych kształtów i kolorów;
-nauka komponowania przestrzeni, kadrowania obrazu;
-budowanie ekspresji obrazu w oparciu o kolory kontrastowe (przeciwstawne);
--temat: martwa natura.

Październik z Claudem Monetem:

1. Sztuka Claude’a Moneta:
-zapoznanie się z twórczością Claude’a Moneta, analiza sposobów nakładania farby oraz próby 
naśladowania ruchów pędzla artysty (dywizjonizm);
-wykorzystanie barw neutralnych oraz skali natężenia kolorów w jednej gamie barwnej;
-nauka dostrzegania zmienności kolorów pod wpływem światła;
--styl w sztuce: impresjonizm;
-nauka robienia trójwymiarowych prac;
-temat: pejzaż.

2. Weduta:
-zapoznanie się z terminem „weduta”;
-poznanie terminu perspektywy „z lotu ptaka”;
-zapoznanie się z twórczością Edwarda Dwurnika;
-pr-przedstawianie życia miasta za pomocą środków malarskich;
-omówienie różnicy między współczesną Warszawą, a tą sprzed 200 lat;
-temat malarski: weduta. 

3. Zachód słońca:
-tworzenie obrazu na podstawie jednej tonacji barwnej;
-analiza prac impresjonistycznych (dywizjonizm);
-poznanie różnych, słynnych, impresjonistycznych malarzy;
-odd-oddawanie nastrojów i zachwytu nad przyrodą za pomocą sztuki;
-temat: pejzaż.

4. Las – perspektywa jednozbiegowa:
-zapoznanie dzieci z zagadnieniem perspektywy jednozbiegowej;
-poznanie zasad tworzenia obrazów w perspektywie jednozbiegowej;
-perspektywa powietrzna – nauka kompozycji;
-świadome komponowanie przestrzeni;
--zachwyt nad przyrodą;
-temat: perspektywa.

Listopad z Pablem Picassem:

1. Sztuka Pabla Picassa:
-zapoznanie uczestników z przykładami prac wykonanymi w nurcie kubizmu;
-analiza twórczości Pabla Picassa;
-próby dokonywania deformacji rzeczywistych kształtów;



3/7

-poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez zaznajomienie się z pojęciem kontrastu, 
umiejętne stosowanie kontrastu;
-nauka swobodnego posługiwania się plamą barwą i kształtem;
-analiza kształtów pod względem ich nawiązań do obiektów organicznych;
-temat: styl malarski – kubizm.

2. Kolaż:
-nauka łączenia różnych technik plastycznych (wyklejania, rysunku, malarstwa);
--zapoznanie się z historią techniki;
-przedstawianie codzienności za pomocą sztuki;
-zapoznanie się z artystami tworzącymi w technice kolażu;
-temat: tworzenie własnych kolaży.

3. Mozaika-mural:
-poznanie terminu mozaika;
-nauka doboru odpowiednich kolorów poprzez komponowanie obrazu z fragmentów;
-p-próby odtworzenia znanego dzieła;
-poznanie sztuki poza „murami” galerii; 
-pojęcie sztuki w przestrzeni publicznej;
-temat: poznanie twórczości Fernanda Légera.

4. Ceramika:
-zapoznanie się z pojęciami rzeźbiarskimi, omówienie materiałów oraz technik pracy z gliną 
samoutwardzalną;
-p-poznanie rzemiosła artystycznego na przykładzie prac wywodzących się ze starożytnej 
Grecji;
-doskonalenie umiejętności manualnych oraz motoryki małej poprzez ręczne wyrabianie gliny;
-nauka dekorowania naczyń ceramicznych;
-temat: wykonanie naczynia glinianego.

Grudzień z Marcem Chagallem:

1. Sztuka Marca Chagalla:
-po-poetyckość w sztuce;
-poznanie twórczości artystycznej Marcela Chagalla i jego niezwykłej wyobraźni;
-przedstawienia marzeń w sztuce;
-wykonanie zimowego lampionu;
-temat: fantazja w sztuce.

2. Muzyka w sztuce:
-przełożenie jednego medium na drugie;
-mal-malowanie zobaczonych w wyobraźni obrazów;
-ekspresja w muzyce i czym różni się ona od ekspresji w sztuce;
-malowanie pod wpływem muzyki;
-temat: sztuka Kandinskiego.

3. Zimowy krajobraz:
-przedstawianie pór roku w sztuce;
-magia przykrytej śniegiem przyrody;
--różne rodzaje koloru białego;
-kontrast jasnego z ciemnym;
-tworzenie trójwymiarowego śniegu;
-temat: krajobraz.

4. Magia świąt:
-sztuka zainspirowana magią świąt;
-poetyckość w sztuce;
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-tworzenie prac związanych z tym wyjątkowym momentem w roku;
-magiczne istoty;
-temat: ozdoby świąteczne - aniołki.

Styczeń z Georgią O’Keeffe:

1. Sztuka Georgii O’Keeffe:
-abstrakcja malarska;
-inspi-inspiracja naturą w sztuce;
-uproszczenia rzeczywistości w sztuce;
-detal w sztuce;
-temat: poznanie twórczości artystycznej Georgi O’Keeffe.

3. Stroje karnawałowe:
-zapoznanie dzieci z tym, że są różne rodzaje sztuki – nie tylko malarstwo, rysunek, 
architektura;
-p-projektowanie, moda jako gatunek sztuki;
-bawienie się kolorami, kontrastami;
-niezwykłe projekty Leonor Fini;
-temat: tworzenie strojów karnawałowych.

3. Kukiełki:
-sztuka użytkowa, sztuka tworzona przez artystów, niebędąca ani malarstwem, ani rysunkiem, 
ani rzeźbą;
--rozmowa o sztuce teatralnej;
-omówienie elementów stworzonych przez plastyków, które można spotkać w teatrze (np. 
scenografia, kostiumy);
-rozmowa o tym kim jest animator lalek, co to znaczy animować;
-ruch w sztuce;
-tworzenie prac inspirowanych twórczością takich artystów jak Sophie Taeuber-Arp;
-temat: kukiełki.

44. Sylwetka:
-dzieci poznają estetykę sylwety, dowiadują się, co to jest kształt;
-temat światło-cienia;
-legenda związana z powstaniem sztuki;
-rola tego, co ulotne w sztuce;
-animacja;
-temat: prace, które powstają dzięki światłu.

II semeII semestr

Luty z Henrim Rousseau:

1. Sztuka Henriego Rousseau:
-fantastyczność w sztuce;
-poznanie sztuki Henriego Rousseau;
-poznanie twórczości artystów „nieprofesjonalnych”;
-zachwyt nad przyrodą w sztuce;
-p-proporcje w sztuce;
-temat: pejzaż.

2. Sztuka Marii Anto – fantastyczne zwierzęta:
-obserwacja oraz przeprowadzanie eksperymentów artystycznych;
-przyglądanie się obrazom, które mogły powstać tylko w wyobraźni;
-poznanie terminu „ilustracja”;
-poznanie twórczości Marii Anto i Józefa Wilkonia;
--temat: postacie ze świata wyobraźni.
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3. Folklor – sztuka ludowa:
-poznanie pojęcia folkloru;
-poznanie twórczości artystów nieprofesjonalnych;
-dowiedzenie się, czym inspirują się artyści ludowi w tworzeniu swoich prac;
-poznanie motywów kwiatowych z Zalipia, Włocławka i Łowicza;
-temat: dekorowanie ozdób.

44. Podwodny świat – poetycki kolaż:
-zabawa różnymi sposobami malowania;
-rozwijanie wyobraźni poprzez wyjście poza utarte schematy;
-wzmacnianie postawy twórczej;
-rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz poczucia estetyki;
-temat: malowanie na nietypowym podłożu, odbijanie. 

Marzec z Katarzyną Kobro:

1. Sztu1. Sztuka Katarzyny Kobro:
-zapoznanie uczestników z pojęciem abstrakcji w sztuce;
-próby interpretacji zgeometryzowanych obiektów;
-nauka tworzenia atrakcyjnych wizualnie kompozycji przestrzennych;
-analiza obrazu pod kątem doboru barw oraz kształtów geometrycznych;
-obserwacja otoczenia oraz poszukiwanie zgeometryzowanych form;
-zapoznanie się z pojęciem tonacji kolorystycznej oraz jej świadomy wybór;
--temat: styl w sztuce – konstrukcjonizm.

2. Sztuka Władysława Strzemińskiego:
-poznanie terminu abstrakcji w sztuce;
-poznanie pojęcia awangardy w sztuce oraz nietypowych narzędzi stosowanych przez 
artystów awangardowych;
-wykorzystanie tekstury nakładanej farby;
-tworzenie tekstur będących umownym odzwierciedleniem rzeczywistości;
--temat: praca wypukła, nietypowy sposób nakładania farby.

3. Rzeźba architektoniczna:
-obserwacja oraz nauka posługiwania się światłem i cieniem w kompozycji przestrzennej;
-rozwijanie zdolności manualnych i motorycznych;
-kształtowanie precyzji ruchów dłoni;
-tworzenie instalacji z kolorowych pasków na wzór konstruktywizmu;
-temat: tworzenie architektonicznej formy przestrzennej.

44. Makieta:
-zapoznanie uczestników z różnorodnością faktur, materiałów znajdujących się w naszym 
najbliższym otoczeniu oraz z potencjałem, jaki materiały te mają w zakresie tworzenia sztuki;
-poznanie współczesnej architektury;
-poznanie zawodu architekta;
-nauczenie się przestrzennego myślenia;
-temat: tworzenie makiety architektonicznej.

KKwiecień z Andym Warholem:

1. Sztuka Andy’ego Warhola:
-zapoznanie się z zasadami tworzenia ilustracji pop-artowych;
-poszukiwanie inspiracji wśród prac Andy’ego Warhol’a;
-wykonanie zmultiplikowanej serii ilustracji;
-zapoznanie się z pojęciem kontrastu w sztuce;
-temat: styl w sztuce – pop art.
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2. Śmieszne przedmioty:
-sztuka tworzona pod wpływem żartu, dowcipu lub zabawy;
-poznanie artystów, którzy inspirowali się codziennością – w tym Claesa Oldenburga;
-ćwiczenie małej motoryki rąk przy obróbce masy solnej;
-przenoszenie swoich pomysłów na prace artystyczne;
-temat: śmieszne przedmioty z masy solnej.

3. Mobile Calde3. Mobile Caldera:
-poznanie sylwetki artysty – Alexandra Caldera;
-zobaczenie, że rzeźba może być również mobilna, ruchoma;
-dowiedzenie się jaką rolę we współczesnej sztuce odgrywa przestrzeń, światło;
-ćwiczenie umiejętności upraszczania skomplikowanego kształtu;
-organiczność w sztuce;
-temat: tworzenie mobili.

44. Różne oblicza rzeźby – Mała rzeźba:
-poznanie różnorodności materiałów i pomysłów artystów. Dzieci dowiedzą się, z czego i jak 
mogą wykonać rzeźbę;
-poznanie różnorodnych tematów oraz miejsc, w których można spotkać rzeźbę;
-poznanie twórczości takich artystów jak m.in. Liliana Porter, Slinkachu;
-eksperyment w rzeźbie;
-temat: mała rzeźba.

MMaj z Meret Oppenheim:

1. Sztuka Meret Oppenheim:
-poznanie sylwetki artystki Meret Oppenheim i jej zaskakujących asamblaży;
-poznanie niezwykłej wyobraźni artystki i użycie w twórczości nietypowych materiałów oraz 
niecodziennych zestawień. 
-wyobraźnia surrealistyczna, sięganie po sen, fantazję.
-temat: styl w sztuce – surrealizm.

2. E2. Eksperymenty w malarstwie – frotaż:
-zapoznanie dzieci z pojęciem tekstury oraz możliwościami ich tworzenia;
-poznanie techniki plastycznej – frotażu (frotage);
-analiza dostępnych przedmiotów oraz próby stworzenia abstrakcyjnych i atrakcyjnych 
płaszczyzn;
-wykorzystanie podłoża różnorodnych faktur do tworzenia obrazów odzwierciedlających 
rzeczywiste przedmioty.

3.3. Asamblaż:
-poznanie współczesnej techniki artystycznej;
-sztuka łączenia ze sobą elementów, w celu oddania wyrazu plastycznego;
-inspiracja życiem codziennym;
-nauczenie się tworzenia zaskakujących zestawień;
-poznanie twórczości m.in. Josepha Cornella;
-temat: tworzenie wieloelementowej sztuki w pudełku.

44. Pouring – malarstwo gestu:
-zapoznanie się z technikami malarskimi: pouring, action painting;
-malarstwo gestu, korzystanie z intuicji i z przypadku w sztuce;
-tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem efektu spływania;
-wykorzystywanie eksperymentalnych form malarskich do tworzenia prac plastycznych;
-świadome poszukiwanie form, barw oraz narzędzi;
-poznanie twórczości Jacksona Pollocka;
--temat: pouring, action painting;
-temat w sztuce: frotaż.
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Czerwiec z Fridą Kahlo:

1. Sztuka Fridy Kahlo:
-symbolizm w sztuce;
-poznanie twórczości artystki Fridy Kahlo;
-przyjrzenie się słynnym autoportretom artystki;
-zwrócenie uwagi na ukazanie natury w sztuce Kahlo;
--temat: tworzenie ramek i autoportretów w stylu Kahlo.

2. Land art:
-poznanie nowych technik artystycznych stosowanych przez artystów od połowy XX wieku;
-sztuka tworzona poza murami galerii, na świeżym powietrzu z naturalnych materiałów;
-sztuka powstała z miłości do przyrody;
-analiza prac takich artystów jak m.in. Robert Smithson;
-proste metody introligatorskie (odbijanie);
--temat: tworzenie własnych land artów.

3. Malarstwo klasyczne – reinterpretacja:
-prezentacja wybranych dzieł z różnych epok oraz nurtów charakteryzujących się wysoką 
rozpoznawalnością;
-wybór obiektów oraz stworzenie na ich podstawie własnej kompozycji;
-reinterpretacja obiektów poprzez zmianę koloru, detalu i kształtu;
-temat: malarstwo klasyczne.

44. Książka artystyczna – haptyczna sztuka:
-poznanie wyrazu artystycznego za pomocą nietypowych książek, które służą bardziej do 
oglądania i dotykania niż do czytania; 
-sztuka, która bawi się swoją formą np. dowolnie zwiększając lub zmniejszając swój rozmiar;
-temat: tworzenie książki do dotykania.

Cele:
--zapoznanie dzieci z podstawowymi technikami plastycznymi m.in. malarstwo, rzeźba, 
rysunek, architektura, kolaż, sztuki współczesne (w tym land art, sound art, asamblaż);
-zapoznanie dzieci z różnorodnością rozwiązań artystycznych; pokazanie im, że jest wiele dróg 
i rozwiązań danego zagadnienia;
-pobudzenie kreatywności;
-zabawa poprzez sztukę;
-otwarcie dzieci na ekspresję własną i swobodne poszukiwania;
--zwrócenie uwagi, przede wszystkim, na proces powstawania pracy;
-przygotowanie do odbioru sztuki – zajęciom towarzyszą rozmowy o tym, co dzieci widzą, jakie 
mają skojarzenia patrząc na daną pracę;
-pokazanie, że każde dziecko może być twórcą.

Metody:
-wykorzystywanie reprodukcji oraz opowieści o artystach, technikach i rozwiązaniach 
artystycznych;
--wykorzystanie nowoczesnych metod edukacji artystycznej (m.in. zabawy z kreatywnością).
-ćwiczenia plastyczne;
-praca z materiałami plastycznymi;
-główną częścią warsztatów stanowi wykonanie pracy, którą dzieci będą mogły zabrać do 
domu;
-empatyczne przewodnictwo, zachęcanie dzieci do twórczości;
-poziom trudności zadań jest dobrany na miarę możliwości dziecka w danym wieku.


