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Kubizm.
A co to takiego?
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Na to koło woła przeraźliwie:
Ja się wcale Tobie nie dziwię.
Wszak ja nosem być nie będę,
na samą myśl o tym blednę. 

Chyba stanę się uchem
a może dużym, okrągłym

brzuchem?
 

Rozmawia trójkąt z
kołem.

Ja być nosem wolę!
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Koło i trójkąt- to nie ma znaczenia!
W kubiźmie przecież wszystko się zmienia!

Tutaj kolorów jest cała masa! 
Od samego czoła aż po samego pasa!

Więc oczy zamknijcie i włączcie wyobraźnię.
Stwórzcie z kształtów swoje własne baśnie!

 
 

 
Słucha to prostokąt, wytrzymać nie

może. 
Zrywa się naglę i prawi w pokorze:
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Pablo

Głównym artystą tego kierunku sztuki, 
był Pablo Picasso, 

który żył ponad 100 lat temu!
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Ty też możesz być artystą i tworzyć
własne dzieła sztuki!

Zapraszam Cię w podróż do Twojego
własnego świata kubizmu!
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Przed Tobą mała rozgrzewka do
wielkiego świata malarstwa!

 
Oswój się z różnymi kształtami a

następnie je pokoloruj!
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Brawo Ty!
�WIETNA ROBOTA!
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Przygotuj nożyczki, klej i
czystą kartkę
Przyjrzyj się
przygotowanym
fragmentom a następnie
dopasowuj je tak jak
chcesz! Stwórz własną
twarz z wybranych
fragmentów  obrazków.
Przyklej powstały obraz
na kartce papieru.  

Przed Tobą kolejne zadanie:

1.

2.

3.
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Przed nami ostatnie zadanie.
Stwórz swojego kubistycznego kota!

Możesz wykorzystać szablony gotowe do
wycięcia na następnych stronach lub
stworzyć własne. wzory oraz kształty.

Do dzieła!

22



23



24



25



26



A teraz...
Niespodzianka!

Mały quiz na koniec... ;-)
Sprawdźmy, ile zostało w
Twojej głowie informacji 

o kubiźmie!
Gotowi?

Trzy, dwa, jeden...
START!
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QUIZ
ZAKOLORUJ POPRAWNĄ

ODPOWIED�



W KUBI�MIE RZĄDZĄ:

Wszystkie figury
geometryczne: koła, kwadraty,

trójkąty i wszyyystkie inne
figury!

Tylko prawdziwe kształty
zwierząt, roślin ludzi.

Maksimum kolorów i
wzorów!
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KTO TWORZYŁ W
KUBI�MIE? 

Pablo Picasso

Paweł Piczasso

Robert Lewandowski
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PABLO PICASSO ŻYŁ:

20 lat temu

100 lat temu

Żyje teraz
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KUBIZMEM 
NIE JEST:

Szkicowaniem czyli
rysowaniem ołówkiem

Kolorowymi,
wielokształtnymi 

obrazami

Kolorowanką
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ODPOWIEDZI DO QUIZU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I JAK CI POSZŁO?
 

 

Masz jeden punkt,
jeśli zamalowałeś

(łaś):

W KUBI�MIE RZĄDZĄ:
 

Pierwszą i ostatnią
chmurkę

KTO TWORZYŁ W KUBI�MIE?
 

�rodkową chmurkę

PABLO PICASSO ŻYŁ:
 

�rodkową chmurkę

KUBIZMEM 
NIE JEST:

 

Pierwszą i ostatnią
chmurkę

Jesteś drugim 
Pablo Picasso!

Jesteś rewelacyjnym 
zastępcą Picasso!

Niezły z Ciebie 
uczeń Pabla
Picassa!

Dużo wycinaj, klej,
układaj i przyklejaj.
Już nieźle sobie
radzisz!

33

Pytania:



Tu kończy się ta historia krótka.
Pamiętaj, że została przed Tobą otwarta pewna

kłódka...
Kłódka otworzyła wielkie drzwi.
To plastyczny świat, uwierz mi!

 
Chwytaj za kolory, nożyczki i klej.

Pełną głowę pomysłów miej!
I nigdy nie myśl: 

Czy tak być może? 
Co inni pomyślą? 

Co jak mnie na drzewo wyślą? 
A co, gdy powiedzą, że brzydko namalowałem?

 
Nie przejmuj się tym i twórz dalej!

 
Bo ważne, jest to, że serce w to wkładasz 
a w swojej wyobraźni figury układasz. 

 
Dzięki temu tworzysz coś pięknego,

Coś...
Co się zwie sztuką, mój kolego.34






