Tematyka kompleksowa : Z kulturą za pan brat.

16.04.2021- piątek
Temat dnia :

Artyści to my .

1. Dzień dobry – czas na poranną zabawę – Śpiewające Brzdące - A ram sam sam.
https://youtu.be/EKp3EdoHdKI

2. Słuchanie wiersza : „ W pracowni mistrza Jana”:
„ W pracowni mistrza Jana”:
Znany malarz artysta, Pan Jan Matejko i jego przyjaciele,
Bardzo ładnych obrazów namalowali wiele.
Chcieli urządzić wystawę w galerii na mieście
Więc poprosili kolegów :wszystkie je zawieście!
Ale miejsca na ścianach nie było zbyt wiele
Więc się głowi mistrz Jan ,myślą przyjaciele:
Trudna rada, trzeba zliczyć obrazy, ustawić je w rzędzie
I zawiesić na ścianach, gdy porządek z nimi będzie.
Bo tu portret, tam pejzaż, a tam martwa natura
Wszystkie te obrazy Jan Matejko i przyjaciele lubili,
Aż się w końcu w liczeniu obrazów pogubili.
Pomóżcie malarzom, zróbcie to porządnie,
Bo im na tej robocie zejdzie trzy tygodnie!

3.Rozmowa na temat wiersza: -Jak nazywał się artysta ,malarz o którym była mowa w wierszu ?
- Co chcieli urządzić w mieście ?
Zapraszam do obejrzenia małej galerii obrazów , zastanówcie się ,które obrazy to portrety ?
Które obrazy przedstawiają martwą naturę?
A które obrazy przedstawiają pejzaże ?
4 .Zapraszam do galerii :

MARTWA NATURA

Gliniane dzbany

PEJZAŻE

POSTACIE I PORTRETY

5.Praca plastyczna – malowanie farbami .

A może macie ochotę dzisiaj zostać artystą malarzem , jeśli tak to zapraszam do pracy ,
posłuchajcie krótkiego filmu . Już teraz możecie przygotować : kartkę , trzy kolory
podstawowe farb : żółty , czerwony , niebieski, jeśli macie w domu to plastikowe widelce ,
jeśli nie to można użyć widelców metalowych .

Barwy podstawowe - 3 kolory - jak namalować obraz? kreatywny KALEJDOSKOP
https://youtu.be/-0TrULKUrfw

Jak obraz skończony , posprzątane po naszej pracy , na koniec zapraszam do wysłuchania
wierszyka .

Malarz - WIERSZOLANDIA
https://youtu.be/WGEjVFAZmqA

Miłego weekendu .
W poniedziałek przynosimy do przedszkola książeczki z cyklu „Planeta dzieci”
Kartę pracy nr 3 – skończoną zostawiamy w domu .

Miłego weekendu .
Pozdrawiam pani Jagoda

