Образотворчість

У ФОКУСІ: ПЕДАГОГІКА ПРОСТО НЕБА

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

КРАСА НА СКЛІ
Творчі заняття з малювання на лоні природи
Світлана БІДНА,
вихователь,
ЗДО (ЦРД) № 13 “Купава”, м. Суми

Літо — чудова пора для пленерів — творчих занять з малювання
на свіжому повітрі. Часто наш погляд зупиняється на мальовничих
пейзажах, яскравих квітах, зелених кущах чи деревах, чудернацьких
спорудах, що розташовані поблизу дитячого садочка. Все це можна відтворити на прозорій креативній дошці, в рамках якої видно ці предмети: їх колір,
форму, композицію. Художнє сприйняття образів доповнюється ароматом квітів і трави,
які приносить легенький вітерець, дотиками теплих променів сонечка до обличчя… А ще
треба взяти гарний настрій та набір різних предметів. Саме так, на думку авторки статті,
відбувається гармонійне поєднання внутрішнього світу маленьких художників зі світом
природи. Незвичайні світлини творчих робіт — нагадування про приємні миті натхнення.

ПОТРІБНІ МАТЕРІАЛИ
99
Креативна дошка (мольберт
із прозорим оргсклом у рамці).
99
Пензлики.
99
Гуашеві фарби.
99
Пластикові ножі.
99
Ватні палички (можна використовувати
друкування листям) тощо.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ

 Оберіть яскраві природні об’єкти для зоб
раження.

 Розмістіть

креативну дошку таким чином, аби обраний вами фрагмент розташовувався в рамках дошки. Це — своєрідний ескіз, який підкаже композицію
малюнка.

 Обговоріть,

що саме ви збираєтеся малювати. Скільки буде деталей, які кольори вам
знадобляться.

 Розподіліть роботу між учасниками команди,
враховуючи бажання вільно обрати для відтворення на дошці певний фрагмент.

 Зверніть

увагу на те, що робота в команді
стимулює й об’єднує всіх її учасників задля
досягнення спільного творчого результату

© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

Картини в природі й картини на склі
Нас вчать помічати красу на Землі.
(Це та наступні фото надані автором)

та має подарувати задоволення, комфорт, по
зитивні емоції.

 Створіть комфортні умови для творчої роботи. Діти можуть малювати на дошці пальчиками, ватними паличками, пензликами.

 Малюнок завершений. Його яскраві світлини

можуть прикрасити фотовиставку в садочку,
а нові, не менш цікаві об’єкти, вже чекають на
юних винахідників та експериментаторів.
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природа

креативне мислення
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ЗАВДАННЯ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄМО
ПІД ЧАС ПЛЕНЕРІВ
З КРЕАТИВНОЮ ДОШКОЮ
Розвиваємо нестандартне мислення дітей.
Формуємо креативний підхід до розв’язу
вання завдань.
Учимо помічати красу навколишнього світу.
Урізноманітнюємо та поглиблюємо знання
дітей про жанри живопису.
Розвиваємо здібності до образотворення
(чуття кольору, ритму, форми, пропорції,
композиції).
Сприяємо емоційному сприйманню мови
живопису для створення виразного художнього образу.
Заохочуємо до роботи з різними матеріалами та експериментування з фарбами.
Формуємо самосвідомість, оптимізм.
Стимулюємо бажання жити в красі. 
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Плекаймо рідну мову
НА ВУЛИЦІ ЧИ НАДВОРІ?
Слово “вулиця” вживаємо в значенні “обмежений двома рядами будинків простір для їзди та ходіння”, тобто йдеться про тротуар і проїжджу частину. Навряд чи педагоги саме це мають на
увазі, коли запрошують малят погуляти “на вулиці” чи збираються провести свято або заняття на майданчику, поза приміщенням
дитячого садка. У цьому контексті доречні інші слова: “надворі”,
“на свіжому повітрі”, “просто неба”.

НАДВОРІ /
НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ /
НА ВУЛИЦІ

ПРОСТО НЕБА

 Дитячий садок розміщений

 Надворі спекотно.
на вулиці Тараса Шевченка.  Пограймо надворі.
 Екскурсія рідною вулицею.
 Розвага на свіжому повітрі /
 І на нашій вулиці буде свято.
Розвага просто неба.

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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ПЕРЕДПЛАТІТЬ КОМПЛЕКТ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть свій варіант вигідної передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

