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Kilka słów o krasnalach ogrodowych 
 

1.Odpowiedz na pytania: 

• Widziałeś/ widziałaś kiedyś w Polsce lub swoim kraju 

krasnale ogrodowe?  

• Jak myślisz, skąd wzięła się moda na krasnale i inne figurki 

ogrodowe? 

 

 
 

 

 

2.Przeczytaj, co Polacy myślą o krasnalach ogrodowych i dopasuj ich wypowiedzi do profili 

ankietowanych 

 

1. Mietek Żądło, pracownik budowy. Ma bardzo dużo na głowie i interesuje go tylko piłka 

nożna i pieniądze. 

2. Gabriela Niedźwiedzka, pani domu i artystka. Zajmuje się wypalaniem obrazów w drewnie 

i pisaniem baśni dla dzieci. 

3. Maria Radziejska, nauczycielka sztuki w szkole średniej. Studiowała na Akademii Sztuk 

Pięknych, ale nigdy nie osiągnęła sukcesu jako rzeźbiarka. Lubi krytykować wszystko i 

wszystkich. 

4. Roman Ważny, właściciel firmy handlowej. Interesuje się historią i gospodarką. 

Codziennie ogląda wiadomości. Jako młody chłopak pracował fizycznie w fabryce gipsu.  

5. Ola Kawałko, studentka ekonomii. Pochodzi z prowincjonalnego miasta i ma dużo 

kuzynów i kuzynek.  

 

A) Paskudztwo! Tandeta! Bezguście! Naprawdę nie wiem, dlaczego Polacy tak zaśmiecają 

swoje ogrody. I to od ulicy. Ani to ładne, ani gustowne. W nocy wręcz przeraża. 

Szczególnie jak nastawiają tych krasnali, żółwi, słoni i czego tam jeszcze nie wymyślą. 
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Latarnie uliczne to oświetlają i strach iść ulicą, bo te wszystkie stwory patrzą na człowieka 

jak w jakimś horrorze! 

B) Mnie się osobiście nie podobają, ale czy wie pani skąd się u nas wzięły te gipsowe figurki? 

To niemiecki trend! Na początku lat dziewięćdziesiątych nasi zachodni sąsiedzi zaczęli 

zamawiać w naszych fabrykach te krasnale, bo po prostu u nas było taniej. No i jak oni 

chceli i im się podobało, to my też skopiowaliśmy i proszę!  

C) A co mnie to obchodzi, co ktoś inny ma na swoim podwórku? Wolnoć Tomku w swoim 

domu!  

D) Mówią, że o gustach się nie dyskutuje i ja się z tym zgadzam. Jeśli komuś krasnale dobrze 

się kojarzą, ze światem baśniowym, z dzieciństwem to proszę bardzo. Moi rodzice mieli u 

siebie w ogrodzie krasnale. Nie całą armię, ale dwa, trzy malutkie. Stały od drzewami i 

wszystkie dzieci z rodziny cieszyły się na ich widok.  

E) Mam. I to nie tylko krasnale proszę pani! Mam też sowę, kaczkę z kaczuszkami i lisa, który 

chowa się między krzakami. Mąż chciał nawet mi żyrafę do ogrodu kupić, ale 

powiedziałam mu, że to już przesada. Przecież polski klimat nie jest dobry dla żyrafy! Czy 

krasnale są w złym guście? A we Wrocławiu to co? Sto czy dwieście krasnali stoi na 

mieście i nikt ich nie krytykuje. Mnie się tam podobają... 

A jaka jest Twoja opinia na temat krasnali? Podobają ci się? 

 

3. Wyjaśnij znaczenie fraz  
 

O gustach się nie dyskutuje ................................................................................................................ 

Wolnoć Tomku w swoim domku ........................................................................................................ 

Być w złym guście ............................................................................................................................... 

Paskudztwo ........................................................................................................................................ 
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4.Mówi się „ Nie to co ładne, ale  to, co się komu podoba” 

Zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Rozejrzyj się wokół – popatrz na  swój pokój, mieszkanie, 

blok, plac, stać w środku miasta. Wypisz  jak najwięcej rzeczy – małych i dużych – które twoim 

zdaniem są ładne, a które brzydkie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Porozmawiaj 

 

• Co znaczy „Nie mieć gustu”? 

• Czy poczucia estetycznego można się nauczyć? 

• Czy szkoły powinny być odpowiedzialne za wyrabianie poczucia estetyki?  

• Czy w Twoim mieście jest jakiś wyjątkowo nieestetyczny budynek, rzeźba lub pomnik? 

Opisz jak wyglądają. 

 

PASTELOZA 
 

6. Połącz frazy, które znaczą to samo 
1. Gryźć się ze sobą   a) pasować do siebie 

2. Pstrokaty   b) błyszczeć, świecić 

3. Współgrać ze sobą  c) kolor 

4. Dostać zawrotu głowy  d) nie pasować do siebie 

5. Mienić się = jarzyć się  e) bardzo kolorowy 

6. Barwa     f) poczuć się słabo 
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7. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=rtp5aASWIqU i odpowiedz na 

pytania 
1. O jakim mieście mówi narrator?  

2. Czym jest pasteloza? 

3. Jakie typy budynków dotknęło zjawisko pastelozy według reportera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 

2. 1c, 2 e, 3a, 4b, 5d 

3. 1 – każdy ma swoje poczucie estetyki i nie można powiedzieć, że jedno jest dobre a inne złe, 2 – każdy może robić to co mu się podoba w 

swoim własnym mieszkaniu, 3 – wyglądać nieestetycznie, 4 – coś bardzo brzydkiego 

6. 1d, 2e, 3a, 4f, 5b, 6c 

7. 1. O Dąbrowie Górniczej, 2. Obecność dużej ilości niepasujących do siebie kolorów w mieście, 3. Budynki mieszkalne – bloki i sklepy 
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