
Temat: Wewnątrz i na zewnątrz 
 

Jeśli jesteśmy wewnątrz działa, jeśli je tworzymy, tajemnicą jest jak będzie ono odbierane z 

zewnątrz, gdy widzimy dzieło z zewnątrz, nie wiemy wiele o jego wnętrzu. Tylko czy zawsze 

patrząc na dzieło zdajemy sobie z tego sprawę? A gdyby tak spróbować stworzyć dzieło, 

które umożliwia spojrzenie  z obu stron? 

 

Cele operacyjne: 

-przedstawienie  rożnych sposobów patrzenia na stworzone dzieło 

-wdrażanie uczniów do pracy grupowej 

-wykorzystanie umiejętności pracy farbami plakatowymi 

-nauka rozmawiania o swoich wrażeniach i uczuciach 

            
Formy i metody:  zabawa plastyczna,  dyskusja 

Środki dydaktyczne: sześcienne stelaże, stretch, farby plakatowe, pędzle, odzież ochronna, 

lampa,  aparat fotograficzny. 

Długo zastanawialiśmy się nad czymś, co można oglądać z zewnątrz i od wewnątrz, 

próbowaliśmy użyć pawilonu ogrodowego, ale jest to propozycja dla dużej, zgranej grupy, 

pracującej na istotny dla grupy temat, nie wchodzący zbyt głęboko w intymność uczestników, 

potrzebowaliśmy czegoś mniejszego. Po dyskusjach uznaliśmy, że  raczej nie wchodzi w 

rachubę recycling posiadanych przez nas sprzętów i zespawaliśmy stalowy stelaż o 

wymiarach 70x70x70 cm. Na szczęście reszta potrzebnych środków wymagała jedynie 

wyjęcia z szafy. 

Czas pracy: 1,5 godziny 

Uczestnicy: dzieci w wieku powyżej 6 lat, nie więcej niż 6 uczestników na jeden stelaż, 

dobrze by grupa liczyła nie więcej niż 18 uczestników 

 

Miejsce  realizacji zajęć: świetlica Ogrodu Jordanowskiego w Łodzi, ale nadaje się każde 

pomieszczenie o powierzchni co najmniej 3 m
2
 na uczestnika. 

 

Fazy realizacji  i opis działania: 

1. Prace przygotowawcze: owinięcie stelaża stretchem, ustawienie go na odpowiedniej do 

wzrostu uczestników wysokości, naszykowanie farb, lampy, sprawdzenie kilku wariantów 

oświetlenia miejsca pracy. 

  



2. Powitanie, dyskusja o tym czym są nasze tajemnice, jak one wpływają na nasze życie i 

relacje z innymi, komu zdradzamy tajemnice, jak się  wtedy czujemy i jak się czują ci, 

którym je powierzyliśmy. Zastanawiamy się jakimi swoimi sekretami moglibyśmy 

podzielić się z innymi członkami grupy i jak je namalować.  

  

3. Przystępujemy do malowania. Przebieramy się w ubrania ochronne. Wybieramy miejsce 

rysunku i kolorystykę, malujemy zapełniając możliwie dokładnie wszystkie powierzchnie 

sześcianu. Pracę rozpoczynamy w pełnym oświetleniu, po zamalowaniu przez 

uczestników ponad połowy powierzchni sześcianu umieszczamy wewnątrz lampę i 

ograniczmy oświetlenie zewnętrzne. Kontynuujemy prace do wyczerpania wolnej 

powierzchni i tematu. 

  

4. Odbywamy „wycieczkę” dokoła ukończonego dzieła, połączoną z sesją fotograficzną, 

niestety nietrwałość pracy powoduje, że będzie to jedyna pamiątka po wykonanej pracy. 

Następnie umieszczamy stelaż na stolikach tak, by możliwe było wejście do niego od 

środka, dajemy każdemu uczestników czas by obejrzał prace od środka. 

  

5. Podsumowanie -dyskusja o tajemnicach jakie chcieliśmy przekazać i o tym jak odbiera się 

je od wewnątrz, gdy są moje i od zewnątrz, gdy jesteśmy ich powiernikiem. 
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