АЗ СЪМ ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА!
(ИЗКУСТВО ПО АРЧИМБОЛДО)
ОСНОВНА ТЕМА: ЗАНИМАНИЯ В ГРАДИНАТА
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
Тази работилница е тясно свързана със света на изкуството и има за цел
да представи градината като ефективно средство за интердисциплинарно
преподаване на всички предмети от учебната програма, което е много пообогатяващо и вълнуващо от традиционния подход.
Заниманието има за цел да доближи света на изкуството до жизнената
среда на градините. Италианският художник (Джузепе Арчимболдо) е
известен с портретите си, базирани на на цветя, плодове, зеленчуци и
растения. В рамките на тази работилница децата се запознават с неговото
изкуство по един забавен и игрови начин, докато изработват собствен
автопортрет, използвайки своя снимка и рисунки на зеленчуци, цветя и
растения от градината.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Ние твърдо вярваме, че няма по-добър начин да разберем автор или
художествен стил, от това да се пристъпим към работа и да създадем
собствена творба, следвайки принципите му. Учениците ще рисуват,
изрязват и съставят свои композиции със собствени материали. Всяка
творба е ценна!
ПРИОБЩАВАЩИ ДЕЙСТВИЯ
При деца със специални образователни потребности ще извършваме поиндивидуализирани дейности, ръководейки работата на ученика,
обяснявайки с пиктограми стъпките на дейността, която трябва да се
извърши.
Препоръчва се използването на друг вид материал, адаптиран към
нуждите на ученика.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: деца на възраст 4-6 години
УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ:

Един учител, който запознава и обяснява дейностите. Един възрастен (учител, родител,
възпитател) във всяка малка група ученици. Заниманието може да се проведе и в малки
работни групи в алтернативни дни.

ЦЕЛИ:
•
•
•
•
•
•
•

Да мотивираме децата да използват изкуствата като изразни средства;
Да въплътим изкуство и съдържание, свързани с градината, в обучително занимание;
Да покажем на децата широкия набор от възможности и предимства, които биха
могли да имат екологичните градини в живота им;
Да мотивира любопитството и креативността на учениците по интердисциплинарен
начин;
Да насърчава възприемане на произведения на изкуството от игрова перспектива;
Да повишат самочувствието на учениците, мотивирайки ги да създадат произведение
на изкуството, започвайки от своята собстверна снимка;
Да работим в партньорство, спазвайки правилата и редуването в играта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО::
l 60 минути за приготвяне на материали (печатни материали и сурови
зеленчуци);
l 50 минути за провеждане на заниманието с деца.
Работилницата има две основни части. Основната цел на
първата част е да мотивира учениците с игра, наречена:
„Какво виждате?“ – показвайки им картината „Градинар“
на Арчимболдо, обърната с главата надолу
(времетраене: 15 минути в голяма група).
По време на втората част от заниманието децата създават автопортрет,
оцветявайки зеленчуци, изрязвайки ги или използвайки рисувателни
материали (35 минути в малки групи).

МЕТОДИ
Работилницата има две основни части, които ще бъдат изпълнени по
два различни метода.
Заниманието започва с игра, наречена „Какво виждате?“ Участва
целият клас. Учителят показва снимка на картина на Джузепе
Арчимболдо, но обърната надолу с главата, и децата трябва да кажат
какво виждат – лук, ябълки, тикви и др. След няколко минути
учителят обръща картината и децата виждат, че това е портрет,
направен от плодове и зеленчуци. За тях е много смешно да видят,
че лукът, който са виждали до момента, изобразява бузите на човек.
По време на втората част на работилницата децата имат задача да
създадат свой собствен портрет, използвайки своя снимка (донесена
от тях) и отпечатани зеленчуци.

МЕТОДИ
В заивисимост от целите, които си поставяме, можем да използваме
различни методики. Например, ако искаме да проведем работилницата в
контекста на чуждоезиковото обучение, може да се използваме т.нар. CLIL
подход (Content Language Integrated Learning), обозначаващ интегрирано
преподаване на учебно съдържание и език, и се отнася до преподаване на
предмети – като напр. природни науки, история и география, използвайки
чужд език.

Количество

Материали

За всяко дете

Снимка на всяко дете – формат А4

50-100

Отпечатани картинки на различни зеленчуци

30

Ножици

30

Лепило стикове

-

Пастели

Забележки
Размерът да е съобразен с
мащаба на снимките на
лицата на децата, защото те
ще ги изрязват и ще ги
налагат върху портретите си

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО
ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН (времетраене: 10 минути)
Като въведение учителят играе играта с учениците и показва как
зеленчуците се използват в изкуствата.

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ (времетраене: 30 минути)
„Ще бъдем Арчимболдо за един ден!“
Децата си правят автопортрети, използвайки рисунки на зеленчуци.
По време на тази фаза учители и възрастни, които са включени в дейността, оставят
децата да работят свободно, давайки им достатъчно увереност, за да създадат свои
собствени произведения на изкуството.
По този начин ги подкрепяме да добият увереност и
самочувствие.

ЕТАП 3 - ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути)
Когато автопортретите са готови, можем да ги подредим на изложбените табла в
коридора на училището или вътре в класната стая. Изложбата може да бъде
поставена и в учебната градинка.

