ATELIER III.
Milí žáci, pro ty, kteří by už rádi pokračovali v tvorbě na naše téma „Tajemství hlubin“
posílám následující náměty:
PVV – mladší žáci :
POTÁPĚČ
je člověk, který se potápí do hlubin moří. Zkuste si jej vybavit – je oblečený do nepropustného
obleku, má potápěčské brýle a na zádech jako batoh nádobu se vzduchem. Z té vede hadička se
šnorchlem do úst, aby mohl dýchat. Na nohou má gumové ploutve, aby rychleji plaval. Často
má i baterku, někdy kameru nebo foťák, aby zaznamenal co viděl v hlubinách.
Na čtvrtku nebo papír který máte si jej nakreslete – tužkou nebo fixem.
Jak bude velký, jestli bude uprostřed papíru nebo na kraji, jestli tam bude sám, nebo s kamarády?
Pak kolem něj vybarvěte vodu – vodovkami nebo pastelkami. Nezapomeňte, že i voda v moři má
různé modré odstíny. Nejtmavší bude vespod a směrem k hladině nahoru světlejší a světlejší...
Než voda zaschne, můžete promýšlet, co ten váš potápěč (nebo potápěči) viděl nebo objevil?
Můžete si to kreslit i na jiný papír a pak vystřihnout a vlepit, nebo dokreslovat na zaschlou vodu
kolem potápěče. Nevadí když bude vše do modra, protože v hloubce to tak bývá... Jsem zvědavá,
co viděl???
Prosím uschovejte obrázek, abyste mi jej pak mohli donést.
Rodiče mi jej mohou i poslat na email : petudora@seznam.cz nebo whatsapp: petra dohnalová
Starší žáci – II. Stupeň :
Můžete se inspirovat první skupinou – kresba postavy potápěče v pohybu,nebo jeho detail...
použijte fantazii a osvojené techniky s ohledem na to, co doma máte.
Nebo si vyberte jakéhokoliv mořského živočicha, buď z fotografií na googlu nebo z vaší fantazie,
a dle možností vypracujte...
Nebo cokoliv vás k tématu napadne...

A další námět pak pro ty z vás, kteří budete barvit vajíčka : NEVYLÉVEJTE BARVY ,
nechte si je na povelikonoční experimentování. čti dál :-)

Čtvrtku nebo papír si položte na noviny nebo igelit, aby se neušpinil stůl, a pak zkuste malovat
štětcem, špejlí, dřívkem, tyčinkou s vatičkou nebo vším dohromady...
Mohli byste malovat obyvatele mořských hlubin – MEDŮZY, CHOBOTNICE, RYBKY...
Kdo by měl doma i anilínky nebo inkoust, může domalovat tmavší pozadí a do mokrého
sypnout pár zrnek soli...
Uvidíme co nám vznikne ? Je to experiment... Pro inspiraci viz. trošku podobné obrázky:

