Showcasing children’s art across cultures and highlighting art’s
essential role in education, development and communication.
A GALLERY FOR CHILDREN

TANTERV ES SEGEDANYAG MUVESZETI PROJECT MEGVALOSITASAHOZ
(4 es 5 eves kor kozott): EDESANYAM, CSALADOM
Alkotások beérkezési határideje: 2007 Januar 2-en
Kiallitas nyilik: 2007 Januar 17-en

PORTRE TANULMANY - A portre fogalmanak deﬁnialasa Egymas arcanak, fejformajanak a megfigyelese
Formak es jellemzok meghatarozasa
Keszitsenek kollazst, a fej vagy az arc reszeibol ( szemek, orr, haj, szaj, szin es tonus stb.)
Anyagok: magazin es ujsag illusztraciok, fotok stb. Eszkozok : ollo, ragaszto, feher papir.
PORTRE – SZIMMETRIA
A tanar elokeszit egy egyszeru rajzot ( egyet-egyet minden gyermeknek), mely a fej vagy az arc egyik felet (bal
vagy jobb) abrazolja. Segedvonalkent alkalmazzon fuggoleges szimmetria vonalat a papir kozepen. A gyermekek
folytatjak a rajzot a kozepen vonallal elvalasztott papir masik felen.
AZ EDESANYA (VAGY EDESAPA) ELSO PORTREJA
Szabad eszkoz- es szinvalasztas: tempera, vizfestek, rajzszen, filc feher papiron
TANULMANY AZ EMBERI TESTROL
Egymas testenek megfigyelese
A lathato reszek formainak es jellemzoinek megfigyelese, meghatarozasa:
fej, karok, labak, kezek, labfejek, ujjak, torzs, nyak.
Hasonlitsak ossze a felnott es gyermek test kozotti meret- es aranykulonbsegeket.
Keszitsenek kollazst a test lathato reszeibol.
Anyagok: magazin, ujsag illusztraciok, fotok stb. eszkozok : ollo, ragaszto, NAGYMERETU feher papir.
AZ EMBERI TEST SZIMMETRIAJA
A tanar elokeszit egy egyszeru rajzot ( egyet-egyet minden gyermeknek), mely a test egyik felet (bal vagy jobb)
abrazolja. Segedvonalkent alkalmazzon fuggoleges szimmetria vonalat a papir kozepen. A gyermekek folytatjak a
rajzot a vonallal elvalasztott papir masik felen.
AZ EMBERI TEST ELSO ABRAZOLASA
Szabad eszkoz- es szinvalasztas: tempera, vizfestek, zsirkreta, filc NAGYMERETU feher papiron
RAJZ ELO MODELL UTAN: EDESANYA ( vagy EDESAPA)
A gyermekek edesanyja ( vagy edesapja) modellt ul ket alkalommal ( 2007 januar 5-en es 8-an) az
osztalyteremben.
Eszkozok: fekete zsirkreta, pitt vagy rajzszen, rajztabla, feher papir.
AZ EGESZ CSALAD ABRAZOLASA
Szabad eszkoz- es szinvalasztas: tempera, vizfestek, rajzszen, filc NAGYMERETU feher papiron
PARHUZAMOS FOGLALKOZASOK:
Tudomany: Az emberi test es alapfunkciok tanulmanyozasa
Csontvazat abrazolo nagymeretu padlo-puzzle osszerakasa
Rontgenkepek megfigyelese
Olvasas, Parbeszed: Az emberi test – Az ot erzekszerv – Az emberi leny hasonlosagai, kulonbsegei
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