
Klasa IV - 13 maja 2020r. (9 tydzień)  

Temat: O sztuce mojego regionu – Sztuka ludowa.  

Skończyliśmy dział „W świecie przedmiotów”. Mam nadzieję, że podobały się Wam te tematy i 
związane z nimi zadania. Dotyczyły otaczającego nas świata. Dziś rozpoczynamy ostatni dział w 
tym roku szkolnym, poświęcony sztuce ludowej, czyli regionalnej, tworzonej przez ludzi 
nieuczonych, wiejskich artystów – Dział „O sztuce mojego regionu”:  

Poznamy rodzaje twórczości ludowej oraz nazwy i pojęcia z nią związane. 
Poznamy przykłady malarstwa, rzeźby i budownictwa regionalnego w Polsce. 
Poznamy przykłady rzemiosła ludowego i wyposażenie dawnej wiejskiej chaty. 
Poznamy pojęcia: etnografia i muzeum etnograficzne. 
Dowiemy się, co to jest skansen, i wyszukamy kilka takich obiektów w Internecie. 
Zastosujemy w pracach plastycznych ludowe motywy dekoracyjne typowe dla mojego regionu.  

 

Dzisiejsze zadanie:  
Po zapoznaniu się z poniższym tekstem dowiedz się, czy w twojej najbliższej 

okolicy znajdują się zabytki sztuki ludowej (na przykład kapliczki, stare (ok. 100-

letnie) wiejskie chaty, figury przydrożne). Krótko je opisz. Możesz zrobić zdjęcie. 

Na to zadanie masz  2 tygodnie (do 27 maja).  

   

22. Sztuka ludowa 

W każdym kraju, a więc i w Polsce, obok sztuki profesjonalnej, uprawianej zawodowo, od 

dawien dawna rozwija się sztuka ludowa, zwana też sztuką regionalną, czyli twórczość 

ludzi nieuczonych, wiejskich artystów i rzemieślników. Tworzą oni zgodnie z przekazywaną 

z pokolenia na pokolenie tradycją. Ważną cechą sztuki ludowej jest to, że jej wytwory 

najczęściej nie tylko służyły do ozdoby i podziwiania, lecz także były przydatne w codziennym 

życiu, czyli spełniały funkcje użytkowe. 

Pojęcie sztuki ludowej jest bardzo szerokie. Obejmuje wszystkie dziedziny twórczości 

plastycznej znane w sztuce zawodowej: budownictwo, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło 

artystyczne, czyli wytwórstwo przedmiotów codziennego użytku, a także różne „specjalności 

regionalne”: ozdoby oraz przedmioty związane z miejscowym obyczajem, wykonane z 

najprostszych i łatwo dostępnych materiałów, na przykład słomy, kolorowych papierów. To 

wszystko tworzy tradycyjną kulturę ludową (którą opisuje etnografia). 

Każdy region Polski ma swoją odmianę sztuki ludowej, a jej zabytki możemy spotkać w 

rozmaitych miejscach. Mogą to być przydrożne figury, kapliczki, drewniane kościoły, stare 

chaty. Czasem przykłady takich dawnych budowli i przedmiotów są zgromadzone i 

prezentowane publiczności w specjalnych muzeach pod gołym niebem nazywanych 

SKANSENAMI.  

Jeśli byliście kiedyś w skansenie w Sierpcu, to wiecie o czym mówimy. 



 

 

66. Świątek 

Przydrożne kapliczki i święte figury są stałym elementem polskiego krajobrazu. Na pewno 

spotykaliście je wielokrotnie podczas wycieczek krajoznawczych. 
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67. Wiejska chata, pierwsza połowa XIX wieku 

Taką piękną, krytą strzechą chatę możemy spotkać już tylko w specjalnych muzeach sztuki 

ludowej, to znaczy w skansenach.  

68. Kogucik, wycinanka łowicka 

Wycinanka jest techniką często stosowaną przez artystów ludowych ze względu na to, że używane 

materiały są powszechnie dostępne i niewiele kosztują. Mimo swojej prostoty dzieło regionalnego twórcy 

jest bardzo ładne.  
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69. Przykłady polskich strojów ludowych 

Stroje ludowe różnią się od siebie kolorystyką i ozdobami. 

Charakterystyczne wzory na spodniach górali podhalańskich mają sercowaty kształt. To tak 

zwane parzenice. Strój łowicki zdobią za to kolorowe pasiaki. 

          
                Tradycyjny strój góralski.                                                 Strój kujawski. 

 

 

                                                                           Strój łowicki. 
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