Scenariusz wykonania
prac plastycznych przedstawionych
w filmie pt. „W pracowni malarza”
Przebieg zajęć:

I. P
 rezentacja planszy przedstawiającej obraz „Spacer
po klifie” (Claude Monet, 1882 r.). Omówienie dzieła:
yyco jest przedstawione na obrazie?
yyjak nazywamy taki brzeg morza?
yyw jaki sposób został przedstawiony
ten fragment krajobrazu?
yyjakich kolorów użył malarz?
yyo czym mógł myśleć, malując ten obraz?
yyco czujesz, patrząc na ten obraz?
yyczy obraz ci się podoba?
yyjaki tytuł można mu nadać?.
II Praca inspirowana obrazem:

yyprzygotowanie kartki formatu A3;
yypodział kartki na 3 poziome części;
yypomalowanie górnej części kartki farbami

akwarelowymi (stworzenie nieba z chmurami);

Cele:

yyprzygotowanie dziecka do świadomego

odbioru dzieła sztuki;
yyzapoznanie z sylwetką malarza i jego pracą;
yyzapoznanie z technikami przygotowania pracy
plastycznej inspirowanej obrazem „Spacer po klifie
w Pourville” Claude’a Moneta;
yystworzenie warunków do samodzielnej i twórczej
ekspresji dziecka.

Potrzebne materiały:

yyblok techniczny A3,
yyfarby akwarelowe,
yychusteczki higieniczne,
yypapier kolorowy w niebieskich odcieniach lub/i gazety,
yyklej,
yynożyczki,
yypapierowe foremki do babeczek.

yynaklejenie w środkowej części kartki pasków

powyrywanych z niebieskich kartek w różnych
odcieniach lub z gazet(stworzenie morskich fal);
yynaklejenie w dolnej części obrazu pomiętych
chusteczek higienicznych (stworzenie klifu);
yypomalowanie chusteczek farbami akwarelowymi
za pomocą pędzla obficie zwilżonego wodą(stworzenie
barwnych plam imitujących trawę);
yywycięcie z gazet sylwetek postaci, przyklejenie
ich na klifie; doklejenie parasolki z papierowej foremki
do babeczek; doklejenie na wodzie strzępków
chusteczek higienicznych (stworzenie łódek).
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Roczne przygotowanie przedszkolne

Prace Plastyczne

Nawiązanie do podstawy programowej z 14.02.2017:
I. Obszar fizyczny
7)	wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów
jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem
odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu
pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
8)	wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania
prawidłowej postawy ciała;
9	wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym
na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich
jak czytanie i pisanie.
II. Obszar emocjonalny
1)	rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie
z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
4)	przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych
dla dziecka form wyrazu;
III. Obszar społeczny
5)	ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności
i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje
i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi
w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
8)	obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)	komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując
komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania
społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Obszar poznawczy
1)	wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się
w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych:
[…]impresji plastycznych, technicznych, […], konstrukcji i modeli
z tworzyw i materiału naturalnego;
2)	wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się
w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się
językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie […];
8)	wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem,
mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie,
odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, […], samodzielnie
planuje ruch […], określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
11)	wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych
i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie
umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę,
kształt, wielkość […];
14)	określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku
do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,
rozróżnia stronę lewą i prawą;

