TEMAT TYGODNIA: Z kulturą za pan brat
V.

Piątek: W

galerii- wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: poznanie zawodu malarza; wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz,
galeria, obraz; wyrażanie siebie w malarstwie

1. Dzień dobry Słoneczka !!!
Wyspaliście się już, poćwiczyliście także? A pamiętaliście, o tym aby umyć ząbki po
śniadaniu? To suuper ☺
Więc zapraszam na kolejną przygodę…
2. „Kreda dla artysty” – zdobywanie doświadczeń chemicznych podczas eksperymentu,
wykonanie kredy. Zadanie należy wykonać jeżeli posiadacie w domu: gips, barwnik
spożywczy (może być do jajek). Dodatkowo potrzebne są: kubeczki po jogurcie, woda, łyżka.
Dziecko wykonuje kredę według instrukcji:
1. Wlej wodę do połowy kubeczka po jogurcie.
2. Dodaj barwnik spożywczy i dobrze wymieszaj.
3. Dodaj gips (3 łyżeczki gipsu na pół kubeczka wody) i ponownie wymieszaj.
4. Zostaw do zastygnięcia.
3. „Malujemy chmurki” – ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha.
Dziecko biega po sali, na hasło: Malujemy! – zatrzymuje się i podskakuje w miejscu kilka
razy z wyciągniętymi w górę rękoma, w czasie wyskoku wykonuje dłońmi zamaszysty ruch z
góry na dół (jakby malował chmurki nad sobą).
4. „Różni malarze” – zdobywanie wiedzy o malarstwie.
Rodzic pokazuje dziecku reprodukcje obrazów-duże ilustracje (poniżej). Dziecko dzieli je na
te, które przedstawiają ludzi, miasta, łąki. Korzystając z tabelki na końcu z 3 obrazami,
przecina każdy na 2 części. Dziecko składa je w całość, wypowiada się na ich temat.
Rodzic może opowiedzieć o etapach powstawania obrazu: inspiracja (wszystko dookoła
może wywołać chęć namalowania obrazu), styl (każdy maluje na swój sposób), szkicowanie,
wypełnianie konturów farbami, wystawa (wielu artystów wystawi swoje prace w galeriach,
muzeach). Można też objaśnić znaczenie nowych wyrazów (inspiracja, styl, galeria).
5. „Jak powstał ten obraz?” – rozwijanie myślenia logicznego.
Wspólnie z Rodzicem wykonajcie na kilku kartkach różnego rodzaju stemple, maźnięcia
(stemple wykonane balonem, gąbką, maźnięcia pędzlem grubym i cienkim, palcami).
Następnie (po wyschnięciu) pokażcie pozostałym domownikom, niech ustalą, czym zostały
zrobione ślady na kartkach.
6. Praca z W11 – ćwiczenie sprawności manualnej.
Dziecko z pomocą Rodzica wycina elementy palety (dodatkowy załącznik Paleta artysty).
Należy przygotować taki sam kształt z tekturki aby skleić je ze sobą dla usztywnienia.
Następnie przykleja korki od butelek w odpowiednich miejscach. Potem umieszcza w nich
farby w różnych kolorach. Rodzic pokazuje, jak prawidłowo trzymać paletę malarską.
7. Jeżeli przygotowaliście wcześniej kredę, to sprawdźcie, czy uda się nią coś namalować.
Oczywiście w odpowiednim miejscu, tam gdzie Rodzice wam pozwolą, może to być na
podwórku. Spróbujcie namalować swój własny obraz.

8. „Odszukaj pary” – rozumienie zasad gry typu memory.
Jeżeli posiadacie w domu gotowe gry tego typu to z nich korzystamy.
Na końcu załączyłam do wydruku taki zestaw ze zwierzętami.
Objaśniamy dziecku zasady gry i prosimy o odszukanie par takich samych obrazków.
9. „Na obrazie” – zabawa ruchowa.
Dziecko biega po pokoju, na hasło: Maluję! – zatrzymuje się w dowolnej pozie, Rodzic udaje
krótką chwilę, że szkicuje te pozy jak malarz. Na klaśnięcie dziecko biega dalej.
Zabawę powtarzamy.
10. „Malarstwo na świecie” – oglądanie dzieł malarskich.
Rodzic pokazuje dziecku film ( fragmenty) o galerii.
Kraków - Galeria Sztuki Polskiej w Sukiennicach (XIX w.) w 4K, Polska
https://www.youtube.com/watch?v=tuKXdZpNWw4
Wyjaśnia, że miejsce to nazywa się galeria i jeśli ktoś nie może udać się tam osobiście, może
zwiedzić galerię podczas takiego wirtualnego spaceru lub obejrzeć obrazy w albumach.
Niech dziecko stara się używać słów: galeria, obraz, malarz, malarstwo.
11. Dodatkowo dorzucam linki:
Kot-O-Ciaki | Galeria Sztuki | Bajki dla dzieci | Epizod 19
https://www.youtube.com/watch?v=5u6cbNp6HIs
FILM_EW_ARTYSTA MALARZ
https://www.youtube.com/watch?v=KpV1u3o-6G8

Dziękuję Kochani za ten tydzień!!!
Życzę Wam miłego weekendu
i zapraszam w poniedziałek
ale już do PRZEDSZKOLA ☺
Pozdrawiam

