
      Wskazówka

Spytaj, czy dzieci widziały kiedyś taką pracę na żywo. Jeśli tak, to jak wyglądała, z czego była 
zrobiona? Jak się czuły, jak na nią patrzyły?

II. Mała galeria sztuki 

Pokaż dzieciom zdjęcia ilustrujące różne prace z zakresu sztuki ziemi (patrz: materiały źródłowe). 
W przestrzeni szkolnej najlepiej w formie pokazu slajdów wyświetlanych na ścianie lub tablicy. 
Możesz posłużyć się podanymi przykładami. Najpierw pokaż grupie fotografię z pracą, następnie 
zadaj dzieciom pytania. W trakcie rozmowy posiłkuj się informacjami o danym dziele sztuki. 

1. Alan Sonfist, Pejzaż czasu – artysta w 1965 roku zaczął sadzić w środku Nowego Jorku drze-
wa. Wykorzystał gatunki, które można było spotkać na tym terenie zanim powstało miasto. 
Chciał zwrócić uwagę na zmieniający się krajobraz i sprawić, byśmy nie zapominali o naturze.

     Pytania do rozmowy

Jak sądzicie, gdzie na tym zdjęciu ukryta jest praca? 
Ile czasu zajęło artyście stworzenie jej? 
Z czym mógł mieć problem? 
Co się mogło z nią dziać w miarę upływu czasu?

2. Robert Smithson, Spiralna Grobla – na jednym z wybrzeży Wielkiego Jeziora Słonego 
w Stanach Zjednoczonych artysta stworzył groblę – czyli specjalnie ułożony wał ziemi, który 
zatrzymuje wodę – o długości około 450 metrów i szeroki na około 4,5 metra. Wykorzystał do 
tego piasek, kamienie i błoto. Susza i niski stan wody umożliwiły budowę pracy, którą po kilku 
latach zatopiła woda. Została ona ponownie odsłonięta w 2004 roku, a w kolejnym roku znowu 
przykryta wodą. Jej wygląd zmieniał się pod wpływem działania wody i wiatru.

     Pytania do rozmowy

Jak sądzicie, z czego artysta stworzył tę pracę? 
Co się z nią może stać? 
Czy trudno ją zniszczyć? 
Z jakim kształtem się kojarzy?

3. Christo i Jeanne Claude, Otoczone wyspy – artyści słynący z „pakowania” różnych miejsc, 
budynków i obiektów przyrody, stworzyli „opakowanie” dla kilku wysp w pobliżu Miami 
w Stanach Zjednoczonych.

     Pytania do rozmowy

Co widzicie na tym zdjęciu? 
Co jest wytworem natury, a co stworzył człowiek? 
Z czym Wam się to kojarzy? 
Co trzeba zrobić, żeby móc zobaczyć tę pracę w całości?

Przebieg zajęć:

I. Mapa myśli

Napisz na środku tablicy hasło: sztuka ziemi. Zapytaj uczniów, z czym im się ono kojarzy? 
Zapisz pomysły uczniów w formie mapy myśli. Wspomnij, że nazwa „sztuka ziemi” funkcjonuje 
również jako „land art”. Wyjaśnij, co rzeczywiście oznacza pojęcie „sztuka ziemi”.

Definicja

sztuka ziemi to rodzaj sztuki, która powstaje przy użyciu naturalnych materiałów, wytworzonych 
przez przyrodę. Sztuka ziemi bywa często prezentowana w środowisku naturalnym, np. w lesie, 
parku, na łące. Z tego też powodu jest wrażliwa na działania pogody i warunki atmosferyczne.

III. Spacer

1. Wybierz się z dziećmi na krótki spacer. Może w pobliżu znajduje się park lub inny zielony teren? 
Każdy uczeń powinien mieć ze sobą niewielką miskę, w którą będzie zbierać swoje znaleziska. 
Na spacerze poproś dzieci, by zebrały naturalne rzeczy, które uda im się znaleźć po drodze 
(patyki, liście, kamyki, nasiona, żołędzie, opadłe kwiaty itd.). Uwaga! Zaznacz, żeby niczego nie 
zrywać z drzew lub krzewów, można zabrać tylko materiały, które w naturalny sposób znalazły się 
na ziemi. Niech zbierane rzeczy nie będą zbyt dużych rozmiarów. 

2. Następnym zadaniem będzie stworzenie własnej pracy plastycznej pt. Moja sztuka ziemi. 
Pamiętajcie, żeby przy poszukiwaniach nie niszczyć roślin. Możesz też dzień wcześniej poprosić 
dzieci, by przyniosły ze sobą do szkoły przyprawy w różnych kolorach (np. kurkuma, papryka) 
i kształtach (liść laurowy, ziarenka pieprzu). Mogą przynieść też np. kasztany, muszelki czy żołę-
dzie, które udało im się wcześniej zgromadzić w domu.

IV. Moja sztuka ziemi

W sali przygotuj stanowiska pracy. Aby zabezpieczyć podłogę i stoły przed pobrudzeniem, 
rozwiń folię malarską. Daj każdemu uczniowi kartkę A3 i klej. Poproś dzieci, by korzystając 
z zebranych materiałów stworzyły własne prace pt. Moja sztuka ziemi. Praca może przedsta-
wiać krajobraz, człowieka, zwierzę, rośliny, kształty, budynki, może też być abstrakcyjną kompo-
zycją. Ważne, by używać tylko naturalnych materiałów. Można je przyklejać do kartki, ale nie jest 
to konieczne. Niech zastanowią się nad tytułem swojego dzieła. Gdy uczniowie skończą, ułóż 
prace w taki sposób, by każdy mógł zobaczyć co stworzyły inne osoby. Poproś, by każdy powie-
dział jaki tytuł nadał dla swojej pracy. Jako pamiątkę zrób zdjęcia wystawie.

V. Upływ czasu

Spróbujcie zastanowić się, czy możecie jako grupa skomponować dzieło sztuki ziemi, które 
byłoby prezentowane w klasie, na terenie szkoły lub w zielonej przestrzeni miasta (np. w parku). 
Zróbcie burzę mózgów, aby znaleźć pomysł. Może stworzycie kompozycję roślinną np. w 
szkolnym ogródku albo w doniczkach na parapecie? Być może znajdziecie miejsce, w którym 
można zasiać nasiona kwiatów, aby dodatkowo ozdobić przestrzeń? A może pozbieracie liście, 
kamienie i gałęzie by stworzyć z nich rzeźby lub obrazy eksponowane w naturalnej zielonej prze-
strzeni? W ten sposób efekty Waszego działania będą się zmieniać wraz z upływem czasu. Użyj-
cie swojej wyobraźni i wymyślcie projekt, który będą mogli też oglądać inni.

Materiały źródłowe do wykorzystania na zajęciach:

1. Alan Sonfist, Pejzaż czasu, 1965, link: 
http://www.alansonfist.com/landscapes_time_landscape_description.html

2. Robert Smithson, Spiralna grobla, 1970, link: 
https://www.flickr.com/photos/85264217@N04/20801602334

3. Christo and Jeanne-Claude, Otoczone wyspy, 1980, link: 
https://christojeanneclaude.net/projects/surrounded-islands

4. Agnes Denes, Żyjąca piramida, 2015, link: 
https://www.flickr.com/photos/54976599@N00/18705454972

5. Jarosław Koziara, Swobodny przepływ, 2011, link: 
http://landart.lubelskie.pl/landart_realization/swobodny-przeplyw-2011/
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Sztuka ziemi – ziemia sztuki
Działania zawarte w scenariuszu kierowane są do uczniów klas I-III szkół podstawowych 
i dotyczą tematu sztuki ziemi powstającej przy użyciu naturalnych materiałów. Pierwsza 
część scenariusza pokazuje, jak zaciekawić dzieci nowym pojęciem i w atrakcyjny 
sposób przedstawić przykłady prac tworzonych w tym nurcie sztuki. Druga część to 
propozycja twórczych działań inspirowanych nurtem land art.

Autorka: Natalia Grzędzińska

Uczestnicy/uczestniczki zajęć: 
klasy I-III

Przedmiot szkolny: nauczanie zintegro-
wane, zajęcia plastyczne

Czas trwania: 60 minut

Cele:

1. Wprowadzenie pojęcia „sztuka ziemi”.

2. Zaznajomienie dzieci z artystami, któ- 
rzy tworzyli prace w tej dziedzinie sztuki.

3. Rozwijanie osiągnięć w zakresie działal-
ności ekspresji twórczej.

4. Rozwijanie kreatywnego myślenia.

5. Wykonanie własnej pracy plastycznej.

Formy pracy: praca indywidualna, roz-
mowa, praca plastyczna

Materiały: 

• kartki techniczne A3
• kolorowe mazaki, kredki,
• klej,
• sproszkowane przyprawy (np. papryka 
słodka, kurkuma, bazylia),
• liście laurowe,
• ziarna np. słonecznika, dyni, pieprzu,
• folia malarska (do zabezpieczenia prze-
strzeni),
• plastikowe miseczki wielorazowe.

Przestrzeń: ćwiczenie przeznaczone do 
wykonania w szkole lub jako zadanie 
domowe. Zajęcia można przeprowadzić 
również zdalnie. Wtedy przed częścią 
praktyczną dzieci powinny wybrać się na 
spacer np. do parku, by zebrać liście, 
patyki, drobne kamienie. 
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na ziemi. Niech zbierane rzeczy nie będą zbyt dużych rozmiarów. 

2. Następnym zadaniem będzie stworzenie własnej pracy plastycznej pt. Moja sztuka ziemi. 
Pamiętajcie, żeby przy poszukiwaniach nie niszczyć roślin. Możesz też dzień wcześniej poprosić 
dzieci, by przyniosły ze sobą do szkoły przyprawy w różnych kolorach (np. kurkuma, papryka) 
i kształtach (liść laurowy, ziarenka pieprzu). Mogą przynieść też np. kasztany, muszelki czy żołę-
dzie, które udało im się wcześniej zgromadzić w domu.

IV. Moja sztuka ziemi

W sali przygotuj stanowiska pracy. Aby zabezpieczyć podłogę i stoły przed pobrudzeniem, 
rozwiń folię malarską. Daj każdemu uczniowi kartkę A3 i klej. Poproś dzieci, by korzystając 
z zebranych materiałów stworzyły własne prace pt. Moja sztuka ziemi. Praca może przedsta-
wiać krajobraz, człowieka, zwierzę, rośliny, kształty, budynki, może też być abstrakcyjną kompo-
zycją. Ważne, by używać tylko naturalnych materiałów. Można je przyklejać do kartki, ale nie jest 
to konieczne. Niech zastanowią się nad tytułem swojego dzieła. Gdy uczniowie skończą, ułóż 
prace w taki sposób, by każdy mógł zobaczyć co stworzyły inne osoby. Poproś, by każdy powie-
dział jaki tytuł nadał dla swojej pracy. Jako pamiątkę zrób zdjęcia wystawie.

V. Upływ czasu

Spróbujcie zastanowić się, czy możecie jako grupa skomponować dzieło sztuki ziemi, które 
byłoby prezentowane w klasie, na terenie szkoły lub w zielonej przestrzeni miasta (np. w parku). 
Zróbcie burzę mózgów, aby znaleźć pomysł. Może stworzycie kompozycję roślinną np. w 
szkolnym ogródku albo w doniczkach na parapecie? Być może znajdziecie miejsce, w którym 
można zasiać nasiona kwiatów, aby dodatkowo ozdobić przestrzeń? A może pozbieracie liście, 
kamienie i gałęzie by stworzyć z nich rzeźby lub obrazy eksponowane w naturalnej zielonej prze-
strzeni? W ten sposób efekty Waszego działania będą się zmieniać wraz z upływem czasu. Użyj-
cie swojej wyobraźni i wymyślcie projekt, który będą mogli też oglądać inni.

Materiały źródłowe do wykorzystania na zajęciach:

1. Alan Sonfist, Pejzaż czasu, 1965, link: 
http://www.alansonfist.com/landscapes_time_landscape_description.html

2. Robert Smithson, Spiralna grobla, 1970, link: 
https://www.flickr.com/photos/85264217@N04/20801602334

3. Christo and Jeanne-Claude, Otoczone wyspy, 1980, link: 
https://christojeanneclaude.net/projects/surrounded-islands

4. Agnes Denes, Żyjąca piramida, 2015, link: 
https://www.flickr.com/photos/54976599@N00/18705454972

5. Jarosław Koziara, Swobodny przepływ, 2011, link: 
http://landart.lubelskie.pl/landart_realization/swobodny-przeplyw-2011/

Scenariusz powstał w ramach projektu Naturalnie Teatr. Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Województwa Lubuskiego
Publikacja na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe 
(CC BY-SA 4.0)
Korekta, redakcja: Emilia Adamiszyn, Hubert Michalak | Skład i opracowanie graficzne: Magdalena Kościańska –– 
behance.net/magicsuitcase  



      Wskazówka

Spytaj, czy dzieci widziały kiedyś taką pracę na żywo. Jeśli tak, to jak wyglądała, z czego była 
zrobiona? Jak się czuły, jak na nią patrzyły?
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     Pytania do rozmowy
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Co trzeba zrobić, żeby móc zobaczyć tę pracę w całości?

Przebieg zajęć:
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