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Opracowanie Anna Karczewska 

RODZINA ROULIN Z OBRAZÓW VINCENTA VAN GOGHA  

Cele: 

− zapoznanie dzieci z twórczością Vincenta van Gogha 

− wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu 

− doskonalenie małej motoryki  

− rozwijanie wrażliwości artystycznej. 
 
Potrzebne materiały: 

• książka Laurence’a Anholta Kamil i słoneczniki, wyd. Stardust Media, Warszawa 2011 

• reprodukcje obrazów Pokój Vincenta, Gwiaździsta noc, np. ze strony 
http://vangogh.triger.com.pl/vangogh/dziela/dziela.htm 

• pudełko po butach dla każdego dziecka (lub grupy, jeśli dzieci będą pracowały w grupach) 

• odpowiednia ilość kart do kolorowania z postaciami rodziny Roulin (dostępne na stronie 
internetowej https://www.vangoghmuseum.nl/nl/kunst-en-verhalen/voor-kinderen/kijkdoos-van-
de-familie-roulin   

• kilka kart do kolorowania z wnętrzem pokoju artysty (https://www.vangoghmuseum.nl/nl/kunst-
en-verhalen/voor-kinderen/van-gogh-kleurplaten/kleurplaat-de-slaapkamer) 

• farby, kredki, resztki materiałów, krepina 

• słoneczniki w wazonie. 

Przebieg zajęć 

1. Wazon ze słonecznikami stawiamy w widocznym miejscu. Nauczycielka rozmawia o nich 
z dziećmi. Zadaje pytania, np.: 

• Jakie kwiaty mamy dziś w wazonie?  

• Jak wyglądają?  

• Czy są do czegoś podobne? 
2. Nauczycielka czyta książkę Laurence’a Anholta Kamil i słoneczniki. Ogląda z dziećmi ilustracje 

i reprodukcje. 
3. Rozmowa o treści książki.  

• Kto jest bohaterem tej książki?  

• Dlaczego książka ma tytuł Kamil i słoneczniki? 

• Ile osób liczyła rodzina listonosza?  

• Kogo z rodziny namalował van Gogh? 

• Czy podobają się wam te portrety?  

• Jak myślicie, dlaczego malarz musiał się wyprowadzić?  
4. Porównanie ilustracji w książce z obrazami Pokój Vincenta i Gwiaździsta noc.  
5. Tworzenie dioramy1 – dzieci malują swoje pudełka po butach – to będzie tło, w którym umieszczą 

postacie rodziny listonosza. Mogą wykorzystać pokój artysty jako miejsce pobytu rodziny Roulin – 
próbują go namalować na podstawie obrazu. Następnie kolorują karty z postaciami rodziny Roulin 
i wklejają je w pudełku. 

6. Wystawa dzieł dzieci. 

Polecane materiały  
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/kunst-en-verhalen/voor-kinderen/van-gogh-kleurplaten. 

 
1 Diorama – obraz półplastyczny; dająca wrażenie przestrzenności aranżacja ekspozycji, w której znajdujący się 
w tle obraz (lub fotografia) połączony jest z umieszczaną na pierwszym planie makietą plastyczną i innymi 
realnymi rekwizytami. 
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