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Zadanie twórcze 10

Noc! Jedni ją uwielbiają (szczególnie artyści i dzieci ☺), w innych budzi przerażenie. Jest pełna tajemnic, pobudza wyobraźnię, 
uwodzi atmosferą niezwykłych zjawisk. Ma w sobie coś z magii… W rzeczywistym świecie natomiast, przynajmniej w naszej 
części świata, noc to - po prostu - ta część doby, w której słońce znajduje się poniżej linii horyzontu. Czas nocy to okres od 
zmierzchu do świtu. U nas trwa kilka godzin, w innych regionach świata (np. na Islandii) nawet pół roku. Następujące po sobie 
pory dnia i nocy, są charakterystyczne nie tylko dla Ziemi. Pojawiają się na wszystkich planetach krążących wokół gwiazd. 
Noc kojarzy się nam z marzeniem sennym, czasem spokoju i relaksu. To, co śnimy bywa zdumiewające dla nas samych. Nawet 
gdy nie są to koszmary, treść snu potrafi zaskoczyć swym niezwykłym przebiegiem, przypadkowością zdarzeń i absurdalnymi 
okolicznościami. Sen jest nieprzewidywalny. Podobnie jest z nocnymi przygodami dzieci, którym rodzice pozwalają iść późno 
spać albo zorganizować pidżama party z grupą rówieśników. To dlatego tak atrakcyjna dla dzieci jest Europejska Noc Muzeów 
– wydarzenie, które tradycyjnie odbywa się w drugim tygodniu maja i polega na udostępnianiu właśnie w godzinach nocnych 
oferty muzeów, galerii i instytucji kultury. Tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Niech to będzie nasz 
trop dla 10-go zadania! Tym razem stworzymy wirtualną kolekcję nocnych przygód – takich, o jakich tylko sobie zamarzymy. Niech 
będzie międzynarodowo i ogólnopolsko! Przecież nasza inspiracją jest praca Miry – dziewczynki z dalekich Indii… To praca, którą 
udostępniła nam Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. 

Zadanie dla Ciebie: 
Dziś zajmiemy się malowaniem pastelami na ciemnym tle.
Nie drukuj karty! Niech to będzie dla Ciebie tylko punkt wyjścia i inspiracja. Do dzisiejszej pracy niezbędna będzie za to ciemna kartka papieru 
i pastele. Kartka może być granatowa, niebieska lub czarna. Format dowolny. Wyobraź sobie najpiękniejszą nocną przygodę – może nią być 
też dziwny sen, który pamiętasz. Następnie weź do ręki pastele (suche albo tłuste) i namaluj to, co „przyszło Ci do głowy” – jako wyobrażone 
lub wyśnione. Pokaż nam nocne eskapady w lesie, tak jak zrobiła to Mira, lot balonem nad polami, kąpiel w rzece w blasku księżyca albo coś 
jeszcze innego, zupełnie niewiarygodnego. Zwróć uwagę na światło. To nocne jest inne niż za dnia. Możesz je zaobserwować przez okno 
zanim pójdziesz spać…
Na koniec możesz podpisać swoje dzieło, ale użyj tylko imienia!

Zadanie dla dorosłych: 
Opowiedz dziecku swój sen, najlepiej ten dziwny, ten, który Cię zaintrygował tak bardzo, że nie sposób go zapomnieć. 
Może to on stanie się inspiracją dla 10 zadania? Pomóż dziecku przesłać zdjęcie pracy na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu


