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Cykl: Sztuka Ameryki Południowej 
 
Temat: Maski Meksyku i Dominikany 
Cele: 

1. Wprowadzenie informacji na temat form i znaczenia masek. 
2. Wprowadzenie podstawowych informacji na temat Meksyku: krajobrazów, szaty 

roślinnej. 
3. Zapoznanie z róŜnorodnością meksykańskiego folkloru. 

 
Potrzebne środki i materiały:  ścienna mapa obu Ameryk, rozmaite maski: maska do 
nurkowania, maseczka lekarska, maska przemysłowa ochronna, maska przeciwgazowa, 
maseczka kosmetyczna w kremie z dołączonym obrazkiem przedstawiającym jej połoŜenie na 
twarzy, maska karykaturalna z gumy (dostępna w sklepach z zabawkami), kilka masek 
teatralnych (moŜna je wykonać własnoręcznie z kartonu), kolorowa maseczka karnawałowa 
na oczy, zdjęcia charakterystycznych meksykańskich pejzaŜy, fotogramy i rysunki róŜnych 
masek meksykańskich z krótkim opisem, stare, kolorowe gazety do wykonania masek 
wydzieranych, arkusze bristolu do wycięcia masek meksykańskich, skrawki skóry i tkanin, 
koraliki, piórka, kolorowe sznurki i tasiemki – materiał zdobniczy, farby plakatowe i 
akwarelowe – wykończenie kolorystyczne, pędzle, klej, noŜyczki. 
 
Realizacja  
1. Odkrywanie zawartości tajemniczego pudełka  
Nauczyciel otwiera pudełko, w którym znajdują się róŜne maski, wyjmuje je, uczniowie 
oglądają przedmioty i wymieniają spostrzeŜenia i uwagi. Uczniowie, z pomocą nauczyciela, 
ustalają przeznaczenie masek. Konkluzja: kaŜdą z nich zakłada się na twarz, ale kaŜda pełni 
inną funkcję.  
 
2. Wykonanie masek.  
Nauczyciel pozostawia maski słuŜące do przebierania się, zabawy i popisów aktorskich, 
pozostałe chowa do pudełka. Uczniowie wykonują z gazet najprostsze maski. Wydzierają z  
papieru dowolny kształt, robią otwory na oczy i ewentualnie na nos i usta. Nauczyciel 
zaprasza dzieci do krótkiej maskarady przy dynamicznej meksykańskiej muzyce. 
 
3. Meksyk i meksykańskie maski 
Uczniowie oglądają zdjęcia z meksykańskimi krajobrazami i rysunki/ zdjęcia przedstawiające 
meksykańskie maski. Nauczyciel opowiada o tym przy jakich okazjach ludzie w Meksyku 
zakładają maski, jaka jest ich historia, opowiada o maskach indiańskich, prekolumbijskich i 
tych, które moŜna zobaczyć współcześnie. 
 
4. Motywy i znaczenie masek.  
Uczniowie szukają odpowiedzi na następujące pytania: 

o Jakie maski zobaczyły na zdjęciach/rysunkach? ( zwierzęta, diabły, karykatury 
ludzkich twarzy ) 

o Jak były ozdobione? Jakich kolorów uŜyto?  
o Które z nich podobały się najbardziej? 

Uczniowie zastanawiają się czy podobne postacie/motywy pojawiają się w znanych im 
baśniach, legendach. Poszukują odpowiedników masek w polskiej tradycji np. jasełka, 
chodzenie po kolędzie, karnawał. Wskazują na podobieństwa i róŜnice między maskami 
meksykańskimi i polskimi.  
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5. Wykonanie meksykańskich masek. 
Uczniowie wykonują maski wzorowane na meksykańskich. Do pomocy słuŜą im zdjęcia i 
rysunki oryginalnych masek z Meksyku. Maski moŜna wykorzystać do zabawy w teatr lub 
skomponować specjalnie dla nich ciekawą inscenizację opartą na motywach wybranej baśni 
południowoamerykańskiej.  

 
 
 


