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Zadanie twórcze 6

Potrzeba ozdabiania swojego otoczenia towarzyszy nam od samego początku historii człowieka. Naskalne 
motywy zwierząt, egipskie wzory czy fantazyjne arabeski są motywami, które z łatwością odnajdujemy w każdej 
kulturze. Formy zdobień są zróżnicowane geograficznie i czasowo. Dla znawców tematu są wskazówką gdzie 
i kiedy powstał nimi ozdobiony artefakt. Wiele ornamentów ma charakter nie tylko dekoracyjny – skrywają głębię 
symboli i znaczeń czytelnych często tylko dla tych przez których i dla których zostały stworzone. Współcześnie, 
w naszej kulturze, ornamenty odnaleźć można praktycznie wszędzie – na budynkach, ubraniach, naczyniach, 
meblach a nawet na naszym ciele. Tatuaże i graffiti również są nimi inspirowane. Tym, co dla dzisiejszych zdobień 
charakterystyczne, jest oszczędność środków wyrazu i minimalizm formy. Czasem kilka kropek, jedna drobna 
kreska, decyduje o tym, że coś zwykłego, nabiera uroku, klasy i sprawia, że myślimy: „to piękne!”. 

Zadanie dla Ciebie: 
Dziś zajmiemy się zdobieniem. Wydrukuj kartę. Jest na niej ornament stworzony przez uczestników Future Artist z Domu 
Pomocy Społecznej w Orzeszu. Uczestnicy warsztatów graficznych najpierw zaprojektowali formę ornamentu, następnie 
wycieli z niej matrycę. Tak powstały szablon odbili zieloną farbą. 
Twoje zadanie będzie inne! Ornament na karcie, to Twój punkt wyjścia do dalszych zdobień. Domaluj flamastrem dodatkowe 
elementy na karcie. Mogą się powtarzać, mogą być fantazyjne, może to też być jeden duży motyw. Używaj wielu kolorów. 
Twórz konturem, możesz też pokolorować zaznaczone formy. Puść wodze fantazji! Nie bój się pokazać swojego gustu, 
nastroju i temperamentu. Twój ornament ma wyrażać całego Ciebie. Dzięki temu będzie niepowtarzalny.
Możesz podpisać swoje dzieło, ale użyj tylko imienia!

Zadanie dla dorosłych: 
Pokaż dziecku swój ulubiony ornament w Waszym domu. Może jest on na filiżance do kawy? może na koszulce? 
krawacie czy na apaszce? Wasze domy są pełne zdobień, zauważcie je i sfotografujcie. Wystarczy wybrać jeden z nich. 
Pomóż przesłać dziecku dwa zdjęcia: jedno z jego pracą i drugie z Twoim ulubionym ornamentem na adres 
ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu. 


