
Stan rzeczy
Ćwiczenia i zagadki

Żyjemy w świecie pełnym przedmiotów. 
Z niektórych korzystamy często i chętnie, 
innych nie lubimy, a jeszcze innych w ogóle 
nie zauważamy, chociaż towarzyszą nam 
każdego dnia. Jedne mamy, bo nam się 
podobają, a niektóre to pamiątki. Dawniej 
ludzi też otaczały przedmioty, jednak 
często wyglądały one nieco inaczej. 

Wykreśl z poniższej planszy wszystkie 
znane Ci przedmioty, a dowiesz się 
o innych, których ludzie używali 
w codziennym życiu 50, 500 a nawet 
1500 lat temu! Przedmioty, które pozostały 
na planszy, spotkasz na wystawie „Stan 
rzeczy”.

Przedmioty na wystawie często służyły 
właścicielom przez całe życie. Dzisiejsza 
masowa produkcja znacznie przyczyniła 
się do zaśmiecenia planety. 

Zastanów się i wpisz w wyznaczone pola 
nazwy trzech przedmiotów, z których 
korzystasz najczęściej. Zaproponuj,  
co możesz zrobić, żeby posłużyły Ci jak 
najdłużej.
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Przedmioty znajdujące się na wystawie  
dziś już nie są używane. Pochodzą  
z różnych czasów – najmłodsze mają  
około 5o, a najstarsze ponad 15oo lat! 

Ilustracje przedstawiają wybrane 
przedmioty znajdujące się na wystawie. 
Cyfry przypisane rysunkom umieść 
w odpowiednich miejscach przy 
odpowiadającym im opisach.

bidet 

rodzaj umywalni, często zamykanej  
w drewnianym meblu; XVIII wiek

 diaskop bajka 
rzutnik do wyświetlania kliszy z bajkami  

lub filmami edukacyjnymi; XX wiek

kombinacja 
damska bielizna łącząca stanik  

z pantalonami (majtkami); XVIII/XIX wiek

karty do gry
karty z przedstawieniami geograficznymi, 

służące do nauki i zabawy; XVII wiek

 
akwamanile

naczynie służące do obmywania  
rąk między innymi przy stole,  

często w kształcie zwierząt; XIII wiek

 
kołowrotek 

urządzenie do wytwarzania przędzy,  
symbol pracowitości i cierpliwości;  

XVIII wiek 

 świecznik i nożyce  
do objaśniania świec

służyły do przycinania knota,  
dzięki czemu świeca paliła się  

jaśniej; XIX wiek
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PATRON ROKU JUBILEUSZOWEGO

PARTNERZY MUZEUM PATRONI MEDIALNI

MECENAS MUZEUMDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Upowszechnienie zupełnie nowych przedmiotów jest 
często bardzo długim procesem. 
Przyjrzyj się poniższym kształtom i zaprojektuj 
przedmioty, z których, Twoim zdaniem, ludzie będą 
korzystali w 2o72 roku. Gdy zakończysz projektowanie, 
pokaż jeden z narysowanych przedmiotów swoim 
znajomym i spróbuj ich przekonać, że taka rzecz 
naprawdę będzie im potrzebna.
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