
AKADEMIA ZARUSKIEGO  

ARTYSTA KLASY II-III 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

1. „Bądź twórcą” – wymyśl historyjkę obrazkową lub komiks złożony z 10 obrazków, 

napisz ją i zilustruj, przedstaw w klasie kolegom.  

2. Wykonaj album o wybranym polskim malarzu, malarce – umieść w nim rysunki lub 

zdjęcia i krótkie informacje, zaprezentuj uczniom w klasie.  

3. Wybierz się do jednego z wybranych muzeów (Muzeum Narodowe, Zachęta – 

Narodowa Galeria Sztuki, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie), napisz recenzję z tego wydarzenia i opowiedz o tym na lekcji, jeżeli 

pandemia będzie się przedłużała dopuszczalne jest obejrzenie wystawy muzealnej  

w Internecie lub telewizji i zaprezentowanie na lekcji on-line. 

4. Wykonaj własnoręcznie projekt kukiełki lub pacynki i zaaranżuj scenkę z jej udziałem 

przed kolegami w klasie.  

5. Wykonaj mobile (karuzelę, zabawkę dla dzieci) z morskim lub górskim motywem. 

ZADANIA DO WYBORU:  

1. Przygotuj album lub prezentację o nietypowych instrumentach muzycznych świata 

złożonego z minimum 7 slajdów lub obrazów, zaprezentuj kolegom w klasie. 

2. Wykonaj collage (technika ta polega na wykorzystaniu gotowych zdjęć z gazet             

 i zmontowaniu ich na nowo w inny plastyczny sposób) o tematyce: „Bądźmy EKO”, 

„Planeta Ziemia” (format minimum A3).  

3. Przygotuj rzeźbę w kostce mydła, lub płaskorzeźbę z tektury o dowolnej tematyce. 

4. Ułóż tekst piosenki do znanej melodii i zaśpiewaj ją w klasie na lekcji.  

5. „Co lubisz robić za pomocą swoich rąk?” – przygotuj wystawę złożoną z minimum 

pięciu prac dla koleżanek i kolegów z klasy lub szkoły.  

6. Wykonaj kolorowy obraz techniką kaligramu – (to technika doboru i użycia różnych 

krojów czcionek pisma, używania różnych słów, z których zaprojektujemy                    

 i zbudujemy obraz) o dowolnej tematyce i zaprezentuj kolegom w klasie. 

7. Uszyj woreczek na owoce lub warzywa, opowiedz kolejność wykonywanych 

czynności. 



8. „Który kolor jest Twoim ulubionym kolorem?” – wykonaj w tym kolorze 

monochromatyczny (to jest jednokolorowy) obraz w formacie A3 i zaprezentuj go        

w klasie, w czasie prezentacji opowiedz o swoim wyborze. 

9. Przygotuj przedstawienie, teatrzyk cieni z wykorzystaniem wyciętych z czarnego 

kartonu postaci, odegraj go w klasie przed kolegami.  

10. Naucz się grać na wybranym instrumencie muzycznym (flet prosty, dzwonki 

chromatyczne, pianino, gitara) wybranej melodii, piosenki i zaprezentuj je w gronie 

koleżanek i kolegów na lekcji. 


