
Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi”                                
Termin realizacji: 13.04.2020.- 17.04.2020r.

 Piątek dn.17.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni artystycznej.
Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  rozwijać  Wasze  zainteresowanie

malarstwem oraz kształtować umiejętności prawidłowego posługiwania się pędzlem
i farbą. 
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Przyjrzyjcie się wspólne z rodzicami tym obrazom. Namalował je Pan Józef
Chełmoński.  To  bardzo  słynny  na  całym  świecie,  polski  malarz. Zasłynął
dzięki malowanym przez siebie obrazom ukazującym życie na wsi polskiej.
Bardzo dużą wagę przywiązywał do kolorów.

                              Józef Chełmoński

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


„Bociany” 

                

„Wiosna, 
Kaczeńce”

„Wyjazd”



„Zając 
wśród zboża”

„Polna droga”

Przyznacie nam pewnie, że te obrazy są piękne. Są na nich bociany, łąka pełna 
żółtych  kwiatów  o  nazwie  kaczeńce.  Jest  wiejska  chata  a  raczej  dworek
i konny zaprzęg. Oglądaliście zająca wśród zbóż i polną drogę. To tylko kilka 
obrazów Józefa Chełmońskiego. Na wielu jego obrazach są wiejskie zwierzęta
oraz ludzie pracujący w polu. Są również przepiękne wiejskie krajobrazy. 

3. Teraz  zachęcamy  Was  byście  spróbowali  swoich  sił  i  namalowali  wiejski
krajobraz. Pamiętacie !, że my się dopiero uczymy, nasze obrazy nie muszą być
idealne.  Ważne,  by  Wam się  podobały.  Potrzebne  Wam będą:  duży  arkusz
papieru, farby, woda, pędzle. Namalujcie łąkę, las, drogę. Możecie namalować
wiejską chatę a nawet całą zagrodę. Namalujcie zwierzęta na łące, te wolno
żyjące np. zająca, motyle, czy zwierzęta hodowlane np. krowę, konia.



Poziom  1:  Proponuję  namalować  łąkę  techniką  kresek  i  plam.  Malujemy
kreski  zieloną  farbą,  to  jest  trawa,  po  czym  techniką  kolorowych  plam  –
kwiatki na łące. 
Poziom 2: Wspomagamy rękę dziecka metodą F. Affolter
 Powodzenia ! 
A oto kilka naszych pomysłów. 





CZEŚĆ II

1. Zabawy manualne  są  bardzo  ważne.  Rozwijają  Wasze  małe  dłonie,  ćwiczą
sprawność  i  precyzję  ruchów.  Prosimy  teraz,  byście  ulepili  z  plasteliny
zwierzęta mieszkające na wsi. Mogą być to krowy, konie, świnki, kury, koguty,
zające  … Postawcie  te  zwierzęta  ma  Waszych  obrazach,  będą  miały  gdzie
biegać, skakać, odpoczywać... 
Poziom 1: Zabawę z plasteliną dostosowujemy do możliwości dziecka.
Poziom 2: Wspomagamy rękę dziecka metodą F. Affolter
Powodzenia !!!
Oto kilka naszych pomysłów: 

2. Na  zakończenie  posłuchajcie,  poruszajcie  się,  możecie  nawet  potańczyć do
piosenki Studio Stodoła - „Bo na Wsi”
 https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g 

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g

