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Образотворчість

М отл ох , що може
			   cтати декором

Виготовлення художніх виробів із залишкового матеріалу
Лариса ДАНИЛКІНА,
вихователька, ЗДО № 14, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Одним із чудових способів навчити дітей бачити красу у світі та,
що іще важливіше, дати їм можливість відчути, що вони здатні самі
створювати красу, змінювати світ на краще, є художня творчість.
І то не проста, а така, де матеріалом є… звичайнісінький мотлох, якого вистачає в кожному домі. Детальною інструкцією з виготовлення
оригінальних поробок із залишкового побутового матеріалу ділиться авторка.
Забирайте до своєїпедагогічної с
 карбнички. Це обов’язково варто спробувати!
М е т а. Формувати в дітей усвідомлення цінності виготовлення потрібних речей із покидькових
матеріалів; уміння слухати пояснення і виконувати
роботу в певній послідовності. Розвивати естетичне
сприйняття навколишнього світу. Виховувати цілеспрямованість, наполегливість, бажання довести
розпочату справу до кінця, якісно втілити творчий
задум.
М а т е р і а л: основа (диск, цупкий картон, пластик), клейовий пістолет або клей “Дракон”, чорна,
золота або бронзова акрилова фарба, пензлі, акриловий лак (не обов’язково), різні дрібні елементи
(ґудзики, намистинки, ключі, блискавки, невеличкі
пластмасові іграшки, стара або зламана біжутерія,
ланцюжки, мушлі, металеві елементи старих годинників тощо).

Перший крок
Збирання матеріалу. Із цим не повинно бути
проблем. Зверніться по допомогу до батьків —
такі “скарби” зберігаються “про всяк випадок”
у кожному домі, головне — не казати, для чого.

!

Другий крок
Коли матеріалу достатньо, переходимо до наступного кроку. На основу дитина викладає різні
елементи за власним бажанням. Можна викласти предмети хаотично, заповнюючи все місце на
основі, а можна створити сюжетний малюнок. Тут
усе залежить від фантазії. Якщо дитина потребує
допомоги, надайте її.

Оскільки діти працюють із великою кількістю дрібних елементів, робота має виконуватись
під наглядом дорослого й індивідуально (один-двоє дітей).
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Разом з журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”
та “Джміль”!
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