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WARSZTATY PLASTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI W DOMU KULTURY „MIŚ” W ROKU SZKOLNYM
2018/2019
Plastyczna zabawa, rozwijanie kreatywności, pomysłowości, potrzeby tworzenia, piękna,
podnoszenie wiary dzieci we własne umiejętności i możliwości, rozwijanie wyobraźni to główne cele
zajęć plastycznych dla przedszkoli. Praca na różnych formatach na płaszczyźnie i w przestrzeni,
kompozycje indywidualne i grupowe. Duża dawka aktywności i ekspresji plastycznej w małej pigułce
zajęć.
Czas zajęć: 1 godzina zegarowa, możliwość wydłużenia do 1,5 godziny. Przerwa w czasie zajęć.
Obowiązkowa obecność opiekunów w czasie zajęć.
Terminy zajęć: środy, piątki godz. 10-11.30 lub 12-13.30
Maksymalna liczba uczestników na zajęciach to 20 dzieci.
Cena warsztatów: 5 zł za zajęcia od dziecka
Zamawianie warsztatów: Zapisy rezerwacje telefoniczne z dwutygodniowym wyprzedzeniem (proszę
podać nazwę warsztatów, placówkę zamawiającą, kontakt, grupę wiekową, ilość dzieci w celu
zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów oraz adaptacji zajęć, wyboru treści dla określonej grupy
wiekowej).
Zajęcia prowadzi Beata Mikulik
Tematyka
Pogoda. Chmury, deszcz, śnieg, wiatr nad
miastem. O kreskach, kreseczkach i
plamkach.
Zamki, królewny i rycerze

Zwierzęta we wzorki

Bukiety, kwiaty kwiatuszki i naczynia. Trzy
zaczarowane kolory.

Portrety. Rodzina.

Kolorowe smoki i dinozaury

Zagadnienia, cele, uwagi,
Wyrażanie zjawisk atmosferycznych za pomocą
różnych rodzajów linii, linie proste, faliste, łamane,
cienkie grube. Praca różnymi technikami.
Praca na płaszczyźnie i w przestrzeni. Pojęcia
budowli, zabytków, strojów. Poznawanie różnych
kształtów, porównywanie wielkości. Pojęcie barw.
Prace malarskie i rysunkowe, kolaże. Poznawanie
kształtów i barw zwierząt. Prace inspirowane
naturą prace z wyobraźni. Kształt, barwa, wielkość,
proporcje.
Kształty i nazwy wybranych kwiatów w praktyce
tworzenia kompozycji. Szlaczki i ornamenty
dekorujące naczynia. Barwy tęczy, barwy ciepłe i
zimne, barwy podstawowe.
Postać, portret. Podobieństwo. Części twarzy,
części ciała, części stroju. Prace barwne różnymi
technikami.
Rozwijanie fantazji. Złożone kształty zwierząt.
Kompozycje barwne na płaszczyźnie (kolaże) i w
przestrzeni.

Noc w baśniowym lesie

Łąki, kwiaty, trawy i małe zwierzęta –
motyle, mrówki i ślimaki
Pojazdy. Lot balonem
Ryby i rybki w oceanie

Robot - połykacz kłopotów, zbieracz marzeń.

Impresje na Boże Narodzenie
Zima biała, szara i kolorowa

Karnawałowe szaleństwo.

Wielkanocne dekoracje. Wielkanocne
zwierzątka
Drzewa i pory roku.
Egipskie korony i naszyjniki Faraona.

Różne drzewa, krzewy i rośliny leśne. Kształty i
rodzaje zwierząt. Kompozycje barwne i czarnobiałe.
Rodzaje roślin i kształty zwierząt. Porównywanie
wielkości roślin i zwierząt. Kompozycje barwne.
Kolaże. Instalacje.
Barwy, kształty pojazdów lądowych, wodnych i
powietrznych. Barwne prace i formy przestrzenne.
Specyfika roślin i zwierząt podwodnego świata,
różnorodność barw i kształtów. Kompozycje
barwne technikami mieszanymi.
Budowanie brył przestrzennych o znaczeniu
terapeutycznym. Pojęcie bryły, rzeźby. Tworzenie
szkiców i budowanie form przestrzennych.
Okolicznościowe formy dekoracyjne, nawiązania do
tradycji. Prace przestrzenne i półprzestrzenie.
Kompozycje czarno-białe i barwne. Kolory
charakterystyczne dla pory roku. Zabawy i ubrania
dzieci.
Kompozycje okolicznościowe. Barwne prace
przestrzenne i na płaszczyźnie. Maski karnawałowe,
kapelusze itp.
Okolicznościowe formy dekoracyjne. Prace
przestrzenne i rysunkowe.
Kompozycje barwne. Różnorodność drzew, zmiany
wyglądu kolorystyki związane z porami roku.
Dekoracyjne kompozycje przestrzenne i
rysunkowe. Prace barwne.

