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Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi. Nasi przodkowie oddawali mu część i uznawali za sacrum, a i dziś wiele osób 
przydaje mu właściwości magicznych, uważa, że istnieje związek między fazami księżyca a codziennym życiem człowieka. Mówią, 
że ma on wpływ na nasz sen i nasze samopoczucie. Księżyc jest jedynym obiektem pozaziemskim, do którego podróżowali i na 
którym wylądowali ludzie. Do tej pory na księżycowym globie stanęło dwunastu astronautów. Mimo tego nie utracił on nic ze swojej 
tajemniczości i wciąż pobudza naszą wyobraźnię. Motyw lunarny (łac. LUNA – księżyc) często pojawia się w sztuce – w malarstwie, 
w literaturze i w filmie. To typowy element w romantycznym krajobrazie. Jeden z najsłynniejszych obrazów Caspara Davida Friedricha 
przedstawia dwoje ludzi wpatrujących się w księżyc na horyzoncie. W literaturze, a zwłaszcza w poezji księżyc jest częstym motywem. 
W wierszu Johanna Wolfganga Goethego przyprawia ludzi o smutek I melancholię, a w wierszach Kazimierza Tetmajera wprowadza 
ich w stan rozmarzenia. W twórczości filmowej motyw księżyca również ma niebagatelne znaczenie. Jedna z amerykańskich wytwórni 
filmowych (na pewno znacie jej filmy: „Shrek”, „Rybki z ferajny” czy „Madagaskar”) wykorzystała go nawet w swoim logo. Janek, 
inspirując się filmem „Podróż na Księżyc” (fr. „Le Voyage dans la Lune”) – stworzonym w 1902 przez Georges’a Mélièsa stworzył 
niezwykły Księżyc z własnej twarzy.

Zadanie dla Ciebie: 
Przygotuj telefon komórkowy z aparatem fotograficznym lub aparat fotograficzny, 
czarny papier, taśmę klejącą, białą kartkę papieru A4, farbę do malowania twarzy.
Zainspiruj się pracą Janka i następnie postępuj według instrukcji:
1. Na czarnej kartce narysuj okrąg o średnicy około 20 cm,
2. z białej kartki papieru A4 wytnij owal, mniej więcej wielkości swojej twarzy,
3. przyklej kartkę z owalem wewnątrz okręgu na czarnym papierze,
4. pomaluj swoją twarz na biało, używając specjalnej farby do twarzy,
5. zrób zdjęcie swojej twarzy w owalu lub poproś kogoś innego by takie zdjęcie Ci wykonał (Możesz zrobić dziwną minę!).

Zadanie dla dorosłych:
Sfotografuj powstałą pracę i prześlij na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu. 
Wieczorem spójrz w niebo, jest pełnia czy nów?
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