Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1208331 Motýli, která je doporučena pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ,
vychovatele ŠD, pedagogy volného času.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1208331

Motýli

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času

Termín konání:

21.února 2023 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Dana Činčarová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Kurz malování se suchým pastelem a šablonami
stručný popis: Základ kreslení tvaru motýla, vytváření vlastních originálních
šablon z papíru a využití těchto šablon při malování, efektní a snadné stínování
suchým pastelem pomocí prstů. Od jednoduchých motýlů k propracovaným, proto je téma
vhodné pro všechny věkové kategorie.
Obsah - přehled témat:
základní princip kreslení tvaru motýla a souměrnost
kreslení různých tvarů křídel - variace ze základního tvaru
vytvoření motýlího přáníčka "od ruky"
malování motýla s využitím papírové šablony
vytváření vlastní originální papírové šablony
základy malby suchým pastelem s použitím šablony
využití vnitřní i vnější šablony
různé způsoby stínování a prolínání barev pomocí prstů
techniky detailního malování křídel - zdobení, ornamenty
využití barevných papírů při malování
způsob fixování obrazu
Forma vzdělávacího programu:
v úvodu ukázka vlastní tvorby lektorky s tímto námětem
v průběhu výuky lektorka předvádí názorně postupy malování a to "krok za
krokem"
během malování konzultuje práci jednotlivých účastníků
v závěru ukázky námětů vhodné pro různé věkové kategorie od MŠ, ZŠ, SŠ
Rozvoj kreativity a výtvarné zručnosti bez rozdílu věku a nadání. Získání
sebedůvěry ve vlastní schopnosti malovat a to díky možnosti "opřít se o použití
šablony" a postupně rozvinout volné malování "od ruky". Netradiční malování se
suchým pastelem, schopnost vnímat tvary (motýlů) a přenést viděné na papír. Hravá
forma malování se suchým pastelem, kterou zvládne dítě i dospělý, podle věku se
zvolí míra propracovanosti obrázku a tím i čas. Např. pro žáky ZŠ je zde možnost
návaznosti na geometrii v praxi - středová souměrnost. Pro děti z MŠ vytváření
jednoduchých motýlích přáníček.

Akreditace:

MSMT-173/2021-4-21

Účastnický poplatek:

1200 Kč

Poznámka:

S sebou si vezměte suché pastely. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1208331 Motýli
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

