
PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH 
Z WYKORZYSTANIEM ZIÓŁ 

 
 

13. „Zioła w sztuce sakralnej” – praca z obrazami w których ukazane są zioła. 

 

Potrzebne będą: 

 reprodukcja obrazu „Rajski Ogród” nieznanego malarza – Mistrza 

z Frankfurtu 

 reprodukcje obrazów polskich malarzy z przedstawieniem Matki Boskiej 

Zielnej np. Adam Setkowicz, Zdzisław Jasiński, Józef Mehoffer, Jan 

Stanisławski, Leon Wyczółkowski, Jan Mirosław Peske, Stanisław 

Wyspiański, Eugeniusz Wrzeszcz, rzeźba Marcina Lorkiewicza 

 Zielnik, Encyklopedia lub Słownik ziół 

 

Jak to zrobić? 

 Na początku powinniśmy zapoznać uczestników z pojęciem sztuka sakralna – 

jest to twórczość związana z wierzeniami, wiarą i życiem religijnym. 

 Ważne też żeby wspomnieć dlaczego o tym mówimy; wprowadzenie w temat 

zajęć: w dniu 15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowzięcia NMP, czyli 

Święto Matki Boskiej Zielnej. Wtedy zarówno u katolików jak 

i u prawosławnych świecimy wszelakie zioła np.: mak, szałwię, macierzankę, 

wrotycz, koper, kminek, rozmaryn, miętę, melisę oraz kwiaty i owoce.  

Dawniej, zasuszone bukiety ziół, używano dla zwierząt, zwłaszcza bydła, ze 

szczerą wiarą, że poświęcenie bukietu przez kapłana powiększa ich moc 

uzdrawiającą. Zioła przechowywano też w domach wierząc że ochronią go 

przed otaczającym złem. 

 Przedstawiamy uczestnikom obrazy polskich artystów w których występuje 

przedstawienia Matki Boskiej Zielnej. Wspólnie rozpoznajemy w nich zioła. 

 Przykładem ze sztuki europejskiej może być obraz „Rajski Ogród“ powstały 

w 1410 roku. Jest namalowany na desce przez nieznanego malarza – Mistrza 

z Frankfurtu. Uczestnicy obserwują co pokazane jest na obrazie. 

 Następnie dzielimy uczestników na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje 

fragment ww. obrazu. Zadaniem każdej z grup jest odnalezienie na swoim 

fragmencie jak największej ilości ziół. Szukamy ich w encyklopedii, 

słownikach ziół, albumach – zielnikach i zapisujemy na kartce. 



 Zwycięża grupa, która najszybciej odnajdzie zioła znajdujące się na danym 

fragmencie obrazu. 

 

 

       
Mistrz z Frankfurtu „Rajski Ogród” 

 

Przykłady obrazów przedstawiających Matkę Boską Zielną lub zioła w malarstwie 

polskim:           

 

 Adam Setkowicz „Matka Boska Zielna” 



Zdzisław Jasiński „W Święto Matki Boskiej Zielnej”  

 

 

 Józef Mehoffer „Uśmiechnięta Madonna” 

 

Józef Mehoffer „Zaśnięcie Matki Boskiej”  



 Józef Mehoffer „Archanioł Michał” 

 

Józef Mehoffer „Zwarzony ogród”  

 

 

 Jan Stanisławski „Bodiaki pod słońce” 

 



Leon Wyczółkowski „Kwiaty”  

 

 

 Jan Mirosław Peske „Bukiet kwiatów polnych” 

 

Eugeniusz Wrzeszcz „Letni pejzaż polny”  



 Stanisław Wyspiański „Madonna z Dzieciątkiem” 

 

 

 Marcin Lorkiewicz, rzeźba „Matka Boska Zielna”  

 

 

 

(Przedstawione powyżej zdjęcia są fragmentami obrazów; można wykorzystać slajdy/albumy aby 

pokazać obrazy w całości.) 

 


