
 

Rodzinne warsztaty domowe: W roli głównej – Ziemniak! 

 
Dla kogo?  

rodziny z dziećmi, ale nieważne czy macie 5 czy 60 lat – rozwiążcie przygotowane aktywności wspólnie, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami 

 
Potrzebne materiały:  

- wydrukowane karty pracy (do wydruku możecie użyć starych kartek, np. zadrukowanych czy 
zamalowanych z jednej strony), 

- kredki lub mazaki, 

- urządzenie z możliwością nagrywania obrazu i dźwięku, 

- ziemniak, 

- wykałaczki, plastelina, sznurek itp. (elementy do dekoracji rzeźby), 

- warzywa i owoce, które macie pod ręką 

 

Cel i efekty: 

- zapoznanie się z jednym z wątków poruszanych w ramach wystawy stałej Muzeum Emigracji w Gdyni, 

- poszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przyrody i zdrowego odżywiania się, 

- zwrócenie uwagi na szeroki kontekst kulturowy elementów codzienności, 

- pobudzenie wyobraźni, 

- wspólne działania rodzinne, integracja międzypokoleniowa 

 
Przebieg zajęć  

Dziś naszym superbohaterem jest ZIEMNIAK. Tak, dobrze czytacie! Zadania, które macie przed sobą, 
poświęcone są temu niepozornemu warzywu. Jak to? Otóż jeśli odwiedzicie kiedyś wystawę naszego 
Muzeum, zobaczycie że w jednej z sal znajduje się ściana zbudowana z ziemniaków!  

1. Dlaczego ta ściana jest z ziemniaków? Spójrzcie do karty pracy, w której znajdziecie 
wytłumaczenie ;) W Karcie pracy znajdziecie również fragment przykładowego jadłospisu 
galicyjskiej rodziny. Zaglądając do niej, dowiecie się czym jest Galicja i co jedli jej mieszkańcy. 
Znajdziecie też miejsce na podzielenie się swoimi ulubionymi potrawami z ziemniaków :)  



2. Jeśli znacie już odpowiedź na powyższe pytanie, przyjrzyjmy się bliżej naszemu superbohaterowi! 
Zapoznajcie się z dodatkowymi informacjami i rysopisem ziemniaka (karta pracy 2), a potem 
wykonajcie zadania.  

3. Czy wiedzieliście, że ziemniak jest migrantem? Przeczytajcie jakie jeszcze historie ma do 
opowiedzenia nasz bohater (karta pracy 2). Zainspirujcie się nimi i stwórzcie reklamę ziemniaka, 
która mogłaby zostać pokazana w telewizji lub w Internecie. Zastanówcie się jak zaprezentować to 
warzywo: jakich dodatkowych rekwizytów użyjecie oraz jakie będzie główne hasło Waszej reklamy. 
Do nagrania swojej reklamy możecie użyć telefonu komórkowego. 
 

4. A na koniec czas na ziemniaczaną sztukę! 

a) Stwórzcie ziemniaczaną rzeźbę. Możecie domalować ziemniakowi oczy lub zamienić go w dowolną 
postać, np. jeża, wbijając wykałaczki jako igły :)  
 
b) Zróbcie kolaż z udziałem ziemniaka. Sprawdźcie jakie jeszcze warzywa i owoce macie w swoim domu. 
Ułóżcie z nich na stole wymyślony kształt. Może to być np. uśmiechnięta buzia z koperkowymi włosami! 
Możecie zainspirować się pracami włoskiego malarza Giuseppe Arcimboldo, które bez trudu znajdziecie w 
Internecie. 

 
Miłej zabawy! ;) 

 




