
 

E K O W A R S Z T A T Y 

czyli jak ze śmieci zrobić sztukę 
 

Sztuka jest ważnym narzędziem do uwrażliwiania odbiorców na newralgiczne tematy 

społeczne, co w konsekwencji staje się katalizatorem zmian. Artyści widzą i czują więcej, 

mówią to, czego dyplomatom jeszcze nie wypada. Jednym z głośniejszych tematów ostatnich 

lat jest ekologia i zgubny wpływ nieograniczonej konsumpcji na środowisko. Nie dziwi więc 

fakt, że upcycling, czyli artystyczne przetwarzanie „śmieci” jest jednym z ważniejszych 

trendów współczesnej sztuki. Do lamusa odeszły czasy, kiedy materiałem właściwym sztuce 

były marmur, płótno i farba. Dziś sięga ona po więcej – nawet po śmieci.  Każdy z nas może 

zostać artystą, który na miarę swoich możliwości, stworzy dzieła z czegoś, co z pozoru jest 

bezużyteczne. Dzięki waszej wyobraźni mogą powstać rzeczy piękne i użyteczne. Każde dzieło 

może inspirować innych do tworzenia z nietypowych materiałów, być świetną zabawą i 

zwracać uwagę na istotne problemy współczesnego świata. W ten sposób rzeczy skazane na 

niebyt zaczynają ukazywać swoją atrakcyjność artystyczną i społeczną. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Zadania zostały przygotowane z myślą o młodszych i 

starszych dzieciach (do wyboru). Można wykonać je samodzielnie lub skorzystać z pomocy 

innych osób. Być może zainspirują Was one do kreatywnego spędzenia czasu z rodziną i 

przyjaciółmi.  

 

Szukaj inspiracji 

 

 
Zabawki wykonane przez uczestników konkursów plastycznych „Kosmiczna podróż. Dogonowie i ich arka” 

oraz „Manufaktura Igraszka”; fot. Ewa Sitarek 

 

about:blank


Zadanie nr 1 WYKREŚLANKA 

 
          

                                                                                                                                             

Poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wykreśl z poniższego diagramu nazwy 

surowców poddawanych recyklingowi. Zacznij od okienka wskazanego przez strzałkę             

w lewym, górnym rogu. Pamiętaj o zachowaniu kolejności wykreślanych nazw materiałów 

(podpowiedź znajduje się wewnątrz diagramu). Pozostałe litery wpisz kolejno                                       

do kolorowych kratek znajdujących się poniżej.                                                
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Wpisz litery z diagramu                                                                                                                                                                                      

                     

Oto hasło przewodnie 51. edycji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi  



Zadanie nr 2  TORT  

                                                                                

 

Tort z okazji Światowego Dnia Ziemi 

 

                                                                                                                                                    

22 kwietnia obchodzimy największe ekologiczne święto – Światowy Dzień Ziemi. Dobrze 

uczcić to w sposób wyjątkowy! W przypadku naszych domowych, rodzinnych świąt często 

przygotowujemy uroczysty obiad czy kolację, zapraszamy gości. Wielu z nas nie wyobraża 

sobie tego typu wydarzeń bez przygotowania specjalnego tortu. Tym razem nie może być 

inaczej! Wyobraź sobie, że jesteś jednym z najlepszych cukierników na świecie i tobie 

przypadło to zaszczytne zadanie, aby przygotować kilkuwarstwowy tort z okazji Święta 

Ziemi. Warstwy są cztery i każda z nich poświęcona jest konkretnemu środowisku. Warstwa 

pierwsza (licząc od góry) to atmosfera, druga – morza i oceany, trzecia – świat roślin, a 

czwarta to świat zwierząt. Zaprojektuj tort, uwzględniając powyższe ustalenia. Każda z 

warstw tortu niesie pewne przesłanie – zwraca uwagę na zagrożenia (niebezpieczeństwa) dla 

wymienionych środowisk. Powodzenia!  



Zadanie nr 3  DONICE Z NUTĄ EGZOTYKI  

                                                                                                                                                

Podczas wiosennych porządków zgromadź duże butelki plastikowe typu kanister np. po 

wodzie, płynie do prania, mleku, soku. Wymyj je i osusz. Stwórz z nich niepowtarzalne 

donice do kwiatów, którymi przyozdobisz balkon, taras bądź ogród. Powodzenia! 

 

Potrzebne będą: 

 

Etapy wykonania zadania:   

 

Projekt  

doniczki 

 

Zgromadzenie 

niezbędnych 

materiałów 

i narzędzi 

 

Wybór roślin 

 

 

Podział zadań 

(w przypadku 

pracy grupowej) 

 

 

Realizacja 

projektu 

 

 
 

   

Przygotowanie butelek: 

1. Wymyj i osusz butelkę. 

2. Odwróć butelkę do góry nogami. 

3. Zaznacz na niej pisakiem linię cięcia (przy dużej butelce typu kanister odmierz ok. 10 cm 

od podstawy pojemnika).  

4. Precyzyjnie, po zaznaczonej linii, odetnij górną część (po odwróceniu jest to jej spód 

butelki). Uwaga – przy wykonywaniu tej czynności skorzystaj z pomocy osoby starszej. 

Butelkę łatwo jest przeciąć np. nożem do krojenia tapet.  

5. Upewnij się, że butelka w środku jest czysta.    



6. Dopasuj osłonkę z kwiatem, dla którego przygotowujesz donicę. Upewnij się, czy 

wszystko swobodnie mieści się we wnętrzu butelki.  

7. Wykonaj ostrymi nożyczkami lub nożykiem dwa lub cztery (w zależności od wielkości 

butelki) nacięcia symetrycznie po obu stronach pojemnika, mniej więcej 4 cm od górnego 

brzegu. Przez te otwory przeciągnij grubszy, mocny sznurek. Na nim zawiśnie cała 

kompozycja. Długość każdego ze sznurków to ok. 1,50 m.   

8. Ozdób donicę w górnej części np. kolorową tkaniną. Najłatwiej będzie przykleić ją klejem 

na gorąco. Materiał powinien zakryć wycięte wcześniej otwory, przez które został 

przeciągnięty sznurek. Pozostałe elementy dorysuj (domaluj), wykorzystując pisaki (farby) 

nadające się do powierzchni plastikowych. Zadbaj o szczegóły. Pamiętaj o biżuterii. 

 

Szukaj inspiracji: 

Zdjęcia pochodzą ze strony www.riceherrera.mantikk.com 

                                                                                                                                                        

 



Zadanie nr 4  ZOSTAŃ PROJEKTANTEM 

 

Projektowanie odzieży, butów, gadżetów to zadanie, które już na wstępie wymaga ustalenia 

konkretnej grupy odbiorców. Inne elementy ubioru będą nosili nastolatkowie, osoby 

dorosłe, sportowcy czy seniorzy. Wyobraź sobie, że pracujesz w grupie artystów, którzy 

przygotowują projekty uniwersalnych toreb z bezpiecznych materiałów, do wielokrotnego 

wykorzystania. Torba, którą ty zaprojektujesz, powstanie dla twoich rówieśników. 

Elementem ozdobnym ma być rysunek bądź hasło przypominające o działaniach na rzecz 

ochrony naszej planety. Dbałość o kondycję Ziemi jest wspólnym interesem wszystkich jej 

mieszkańców bez względu na to, w której części globu mieszkamy, ile mamy lat i czym się 

zajmujemy. Powodzenia! 

 

                                            

Projekt torby na zakupy, książki, zabawki 

 

Autor/ka projektu ……………………………………………………………………............... 
wpisz swoje imię, nazwisko lub pseudonim artystyczny 

Wyprodukowanie jednej torebki foliowej zajmuje kilka sekund. Używamy jej zazwyczaj, 

pokonując drogę ze sklepu do domu, czyli średnio 20–30 minut. Pierwsza wyprodukowana 

na świecie torba foliowa jeszcze się nie rozłożyła! Upłynęło od tego czasu bowiem 50 lat, a 

potrzebnych jest 10 razy tyle!  Znaczna ich część trafia na wysypiska śmieci, do rzek i 

oceanów. Zatem czas na zmiany!  

 



Zadanie nr 5 WĄŻ–ZABAWKA 

Wśród lalek prezentowanych na wystawie w Muzeum Narodowym w Szczecinie pt. 

„Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki” znajduje się wiele egzotycznych zwierząt. 

Jedną z nich jest, prezentowany poniżej, wąż wykonany z kolorowych kapsli. Stwórz 

własną wersję popularnego bohatera afrykańskich bajek. Wykorzystaj do wykonania tego 

zadania plastikowe nakrętki. Powodzenia!   

 

Zdjęcia pochodzą z archiwum Działu Edukacji MNS 

 

Potrzebne będą: 

 

Etapy wykonania zadania: 

1. Przygotuj ok. 40 nakrętek (wymyj i dokładnie osusz).    

2. Wykorzystując małe nożyczki lub śrubokręt, wykonaj niewielkie otwory w środkowej 

części nakrętki.   



 

 
 

3. Nawlecz nakrętki na cienki sznurek, np. dratwę lub drut. Zabezpiecz nakrętki przed 

zsunięciem się ze sznurka, zawiązując na końcu pętelkę lub koralik.  

4. Wykonaj głowę węża z większej nakrętki bądź opakowania, np. po jajku niespodziance. 

Poproś osobę dorosłą o wykonanie dziurki w nakrętce (np. rozgrzaną igłą).  

5. Nitkę lub drut z nawleczonymi nakrętkami przeciągnij przez zrobiony otwór w nakrętce 

(głowie węża), napręż go, zsuwając nakrętki tak, aby mocno przylegały do siebie. Zetnij 

nadmiar sznurka – pozostaw ok. 10 cm. Zawiąż sporą pętelkę – tak aby sznurek z 

nakrętkami nie wypadał z dużej nakrętki „głowy”. Można na końcu sznurka lub drutu 

umieścić np. koralik, który zabezpieczy sznurek przed wypadaniem.  

6. Wytnij z papieru lub folii samoprzylepnej oczy i język węża. Przyklej je we właściwym 

miejscu.  

 

Szukaj inspiracji 

 

                   
Zdjęcia pochodzą ze stron: www.krokotak.com, www.biesydwa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie nr 6 AFRYKAŃSKIE MASKI 

 

 

Maska jest w Afryce ważnym i trwałym elementem kultury. Jako wytwór materialny dla 

Afrykańczyka nie ma większej wartości. Dopiero założona na twarz przemienia właściciela 

w ducha lub mityczną postać. Nigdy nie funkcjonuje samodzielnie, towarzyszą jej zawsze 

określone rekwizyty oraz pokrywający całe ciało strój. Odwiedź Muzeum Narodowe w 

Szczecinie i obejrzyj prezentowane w nim wystawy afrykańskie. Być może wizyta ta 

zainspiruje ciebie do stworzenia własnej mini kolekcji. Powodzenia! 

 

 

 

Potrzebne będą 

 

 
 

 

 

Szukaj inspiracji 

 
 

  
Zdjęcia pochodzą ze strony: www.dzieciakiwdomu.pl 

 

 

 

 

 



Zadanie nr 7  BIŻUTERIA  

 

W czasie wiosennych porządków na pewno znajdziesz liczne ciekawe skarby.  

Na pierwszy rzut oka wiele z nich nie wygląda wyjątkowo pięknie, ale możemy to zmienić 

i stworzyć z nich ciekawą biżuterię. Każda rzecz – wisiorek, korale czy bransoleta, 

wykonana ręcznie, będzie jedyną i niepowtarzalną. Zapewne ucieszy ona samego twórcę, 

jak i osobę obdarowaną. Przygotuj: niepotrzebne patyczki do lodów, guziki, nakrętki, 

kasztany, słomki, pióra, kamyki, gałązki, muszelki, łupiny orzechów, sznurek, pisaki i 

farby. Wykonaj z nich dowolną biżuterię.  

 

 

Szukaj inspiracji 

 

 

 
 

" Zdjęcia pochodzą z archiwum Działu Edukacji MNS; prace powstały w ramach konkursu plastycznego 

„Pióro papugi czy ząb jaguara”; fot. Ewa Sitarek 

 

 

 

 



Zadanie nr 8  ROLKOZWIERZAKI 

 

Afryka to raj dla miłośników zwierząt. Tutaj żyje najszybsze na świecie zwierzę lądowe – 

gepard, największy ssak lądowy- słoń afrykański, rekordzistka w zakresie długości szyi, 

nóg i kręgów szyjnych – żyrafa, a także niebezpieczny ssak – hipopotam. Wiele osób, 

chcąc poznać mieszkańców tej części świata w ich naturalnym środowisku, wybiera się z 

wizytą do parków narodowych w Kenii i Tanzanii. Zanim wyruszysz na podbój Afryki z 

aparatem fotograficznym w dłoni, stwórz własną kolekcję figurek przedstawiających 

najciekawsze zwierzęta żyjące na tym kontynencie. Powodzenia! 

 

Potrzebne będą 

 

 

Szukaj inspiracji 

 

   
 

" Zdjęcia pochodzą ze strony: www. frugalfun4boys.com/paper-roll-animals 

 

 

 

 



Zadanie nr 9  CUDAKI PĘDZLAKI 

 

W czasie domowych porządków zapewne znajdziesz różne stare pędzle i pędzelki, które 

lata swojej świetności mają już za sobą. Nie wyrzucaj ich! Stwórz z nich nietuzinkowych 

bohaterów zabaw, niebanalne ozdoby wnętrz, tarasów, balkonów i ogrodów. Poproś 

dorosłych, aby sprawdzili, czy pędzle są bezpieczne tzn. nie posiadają resztek toksycznych 

farb, kleju czy lakieru. Powodzenia! 

 

 

Potrzebne będą 

 

 
 

 

Szukaj inspiracji 

 

     
Zdjęcia pochodzą ze stron: www.comofazer.org, www.concienciaeco.com 

 
 

 

 

 

 



Zadanie nr 10  PRZYDATNE GADŻETY 

 
 

                                                                                                                                                     

Bywa, że otwierając szufladę w biurku bądź szafkę naszym oczom ukazuje się niezbyt 

ciekawy widok. Chciałoby się rzec – co to za galimatias, miszmasz, pomieszanie z 

poplątaniem. Wszystko to dzieje się z powodu licznych kabli i kabelków, które są nam 

potrzebne w codziennym życiu – ładowarki, przedłużacze, zasilacze itp. Jest prosty sposób, 

aby położyć kres naszym zmaganiom z rozplątywaniem i rozwiązywaniem.  

Wykorzystując rolki po papierze toaletowym, stwórz przydatne opakowania. Sprawdzą się 

nie tylko w przypadku kabli, ale też i do przechowywania np. worków na odpady. 

Powodzenia! 

 

 

Potrzebne będą 

 

Szukaj inspiracji 

 

 
                    Zdjęcia pochodzi ze strony www. pense.pl oraz archiwum Działu Edukacji MNS 

 
 

 



Przygotowanie materiałów, zadań i zdjęć: Dorota Baumgarten-Szczyrska, Dział Edukacji 

MNS 


