
Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego
Tekst łatwy do czytania i rozumienia
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Sztuka ludowa to sztuka robiona przez ludzi na wsi.

Rzeczy na wystawie zrobili ludzie, którzy żyli na Lubelszczyźnie.

Lubelszczyzna to teren w okolicy miasta Lublin.

Tak wygląda Lubelszczyzna na mapie Polski:

Na Lubelszczyźnie żyli różni ludzie.

Sztuka Lubelszczyzny jest różna.

W różnych miejscowościach ludzie robili rzeczy w różny sposób.
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Na tej wystawie zobaczysz:

● naczynia

● stroje ludowe

● rzeźby

● instrumenty

● obrazy.

Kiedyś ludzie wiele rzeczy robili sami.

Ludzie robili sami na przykład materiały albo naczynia.

Teraz materiały i naczynia kupujesz w sklepie.

Człowiek, który robi materiały to tkacz.

Człowiek, który robi naczynia to garncarz.

Na wystawie zobaczysz narzędzia tkackie i garncarskie.
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Narzędzie tkackie to na przykład kołowrotek.

Na kołowrotku ludzie robili nici.

Z nici ludzie robili tkaniny.
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Z tkanin ludzie szyli na przykład stroje ludowe.

Strój to inaczej ubranie.

Stroje ludowe na wystawie wyglądają tak:
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Koło garncarskie to narzędzie do robienia naczyń.

Tak wygląda człowiek, który robi naczynie na kole garncarskim:

Tak wyglądają naczynia z gliny:
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Na wystawie są też instrumenty muzyczne.

Niektóre instrumenty możesz znać.

Na wystawie są na przykład skrzypce.

Skrzypce na wystawie wyglądają tak:
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Na wystawie jest też lira korbowa.

Lira korbowa to instrument, na którym dawniej grali ludzie.

Lira korbowa wygląda tak:

Strona 8 z 11



Na obrazach z Lubelszczyzny zobaczysz przyrodę i postaci świętych.
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Na wystawie zobaczysz rzeźby.

Dużo rzeźb przedstawia Chrystusa.

Chrystus to bardzo ważna postać z Biblii.

Biblia to najważniejsza książka w chrześcijaństwie.
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Chrystus siedzi i wspiera głowę ręką.

Taki Chrystus nazywa się Chrystus Frasobliwy.

Można powiedzieć, że ktoś jest frasobliwy kiedy się martwi.

Chrystus Frasobliwy wygląda jakby się martwił.
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