Бесіда за картиною

Тиждень 5. Осіння мозаїка

Запитання та завдання для роботи з дітьми за картиною Яцека Єрки
Графічна дизайнерка з Угорщини Беатрікс Папп створила незвичайну і самобутню картину.
Ії картину-фентезі можна розглядати з молодшими школярами на початку тематичного
тижня, щоб розпочати його з гарним настроєм, або ж під час підсумкових уроків. Незвичайна
композиція пробуджує інтерес малят, активізує їхню уяву, спонукає детально роздивитися
картину, створити й собі щось подібне. А ще з такої диво-картини варто розпочати розмову
про осінній врожай.
Що дивовижного ви знайшли на цій картині?
У яку пору року могло з’явитися це місто? Як можна назвати цю дивну
місцевість?
Чому художник зобразив місто саме на гарбузі? Розкажи про мешканців
гарбузяного міста. Чи гарно їм живеться? Як вони можуть спуститися в долину?
Якими доріжками мандрують країною?
Пригадайте, герої яких казок та історій використовували гарбуз незвичайним
способом.
Які ще ознаки осені ви бачите на картині?
Які ще рослини зобразив художник? Які з них вам знайомі? Пригадайте їхні
назви.
Хто спостерігає за містом? Звідки узявся цей герой? Який він? Що у ньому
незвичайного? Придумайте йому ім’я.
Увійдіть у картину. Де ви хотіли б опинитися? Що почули б? Який вид
транспорту обрали б для мандрівок? Як гадаєте, чи змогли
б ви потоваришувати з мешканцями диво-міста?
Розкажіть про свою мандрівку.
Запропонуйте дітям скласти та проілюструвати історію про пригоди у диво-країні, знайомство
з її мешканцями тощо.
Далі можна дещо відійти від сюжету картини та продовжити розмову про осінній врожай,
а також зробити незвичайні композиції для осіннього ярмарку.
Чи можна назвати осінь “смачною” порою року? Чому?
Який врожай збирають восени? Які осінні смаколики вам найбільше
до вподоби?
Чи можна їх зберегти, щоб ласувати взимку? Як саме?
Розкажіть, яку картину з осінніми диво-плодами ви намалювали б.
(Запропонуйте дітям створити її. Це може бути індивідуальна чи групова
робота).
Запропонуйте дітям “оживити картину” — створити 3D-композицію за її мотивами.
Це креативна ідея до осіннього ярмарку.

Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)

svitdovkola.org

