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Światowy Dzień Sztuki- to ten sam dzień, w którym urodziny obchodzi jeden  

z najwybitniejszych artystów w historii! 

Data Światowego Dnia Sztuki została ustanowiona dla uczczenia jednego z 

największych artystów w dziejach ludzkości. Mowa tu oczywiście o Leonardo da Vinci - 

włoskim malarzu, rzeźbiarzu, wynalazcy, pisarzu, muzyku, filozofie epoki renesansu.  

To właśnie dzień jego urodzin - 15 kwietnia - jest oficjalnym świętem sztuki. 

Własne święto sztuka otrzymała stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2011 roku z 

inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych . 

Dzień Sztuki to święto, w trakcie którego sztuka niemal dosłownie wychodzi na ulice. Tego 

dnia na całym świecie odbywają się happeningi artystyczne, specjalne pokazy, 

przedstawienia, wykłady i warsztaty. 

Sztuka jest to niezwykle ważny i bliski wielu osobom przejaw  

twórczej natury człowieka. 

Dziedziny sztuki to: 

taniec, literatura, film, teatr, kabaret, komiks, muzyka, sztuki plastyczne, a wśród nich: 

malarstwo, rysunek , rzeźba, graffiti, witraż, ceramika, wzornictwo przemysłowe. 

Zobaczcie sami  

Wirtualne oprowadzanie po Galerii Sztuki Średniowiecznej 

https://www.youtube.com/watch?v=5gxLf_00j5g 

Zobaczcie obrazy Olgi Boznańskiej, która również urodziła się 15 kwietnia. 

Olga Boznańska (1865–1940) / Oprowadzanie kuratorskie z Renatą Higersberger 

https://www.youtube.com/watch?v=iQNPlCOI_M4 

„Sztuka… Uspokaja umysł, 

ułatwia wzlot myśli, 

a gdy trzeba- pobudza do 
walki.” 

 

„Sztuka otacza  nas w naszym życiu, 
jest nią wszystko to co wychodzi spod 

ręki człowieka lub natury i co 
wzbudza w nas emocje.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gxLf_00j5g
https://www.youtube.com/watch?v=iQNPlCOI_M4


Zapraszamy Was serdecznie na mini- warsztaty ze sztuki . Proponowane dla Was formy 

aktywności plastycznej i teatralnej: 

1. malarstwo- malowanie na kartce zwiniętym w kulkę i zanurzonym w farbie 

papierem; 

2. rysunek- martwa natura ( na talerzu ustaw kilka owoców i namaluj je dowolnym 

środkiem plastycznym np. ołówkiem, kredką zwracając uwagę na każdy szczegół w 

ich wyglądzie kolor, wielkość, fakturę, kąt padania światła); 

3. rzeźba- rzeźba z masy solnej – Co Wam w duszy gra!  

Przepis na masę solną jest banalnie prosty. Składa się tylko z 3 składników: mąki 

pszennej, soli i wody, jeżeli chcemy utwardzić masę dodajemy klej do tapet. Mąkę i sól 

przygotowujemy w takiej samej ilości np. 

- 1 szklanka mąki;  

- 1 szklanka soli 

- ok 0,5 szklanki wody 

Oczywiście do uzyskania większej ilości masy używamy wielokrotności mąki i soli np. 4 

szklanki mąki + 4 szklanki soli + woda. Do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. 

Dokładnie mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, 

dodajemy odrobinę wody i ponownie mieszamy. Ilość wody jest tu kluczowym czynnikiem i 

trzeba ją wlewać stopniowo. Ciasto wyjmujemy na stół lub stolnicę i ugniatamy, aż będzie 

gładkie (około 5 minut). Po zrobieniu rzeźby możecie ja pomalować.  

4. zabawa „ Rzeźbiarz”- poproś rodzeństwo lub rodzica, aby pozwolił Tobie „ lepić” 

ze swojego ciała, możesz to robić słuchając muzyki i wyznaczając sobie temat i czas, 

lub bez ograniczeń czasowych;   

Pokażcie nam co udało się zrobić i wyślijcie zdjęcia  

sp16swietlicaszkolna@wp.pl 

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Domowe warsztaty dla najmłodszych #6 | Dalekomorska podróż. Zrób sam dzieło sztuki 

https://www.youtube.com/watch?v=Krex1pQpHq0 

      Miłej i twórczej zabawy!!! 

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 

https://www.youtube.com/watch?v=Krex1pQpHq0

