
Animační (edukační) programy je činnost řízená lektorem přímo v
prostředí galerie. Nejedná se pouze o slovní výklad k výstavě, ale
především o zážitkovou aktivitu s výtvarnými a dramatickými prvky.
Cílem je rozvíjet vizuální gramotnost, tedy schopnost porozumět
výtvarnému dílu na základě aktivní komunikace.

Animační programy pro
Mateřské školy

Východočeská galerie v Pardubicích

SMYSLOVÁ KRAJINOMALBA

KDOPAK BY SE BAREV BÁL

Nejmladší návštěvníci galerie se seznámí s
biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě,
jehož výjev můžeme spatřit na štukové
výzdobě Domu U Jonáše. Následuje skladba
dílčích aktivit převádějící příběh do
dramatické podoby s řadou zvukových a
vizuálních efektů.

O JONÁŠOVI A VELRYBĚ

Edukační program ve formě galerijní animace
má za úkol přiblížit návštěvníkům zážitkovou
formou expozici Reflexe krajiny a přírody.
Během animace si žáci s lektorem projdou
výstavu a využijí přitom některé svoje smysly
a prostřednictvím výtvarných etud se seznámí
s jednotlivými díly a podobami vystavených
krajinomaleb. Cílem programu je rozvíjet
představivost dětí prostřednictvím výtvarných
aktivit a podpořit dialog s uměním.                   

Edukační program je zaměřený na primární
seznámení s barvou. Děti se naučí, jak s barvou
pracovat, jak namíchat jednotlivé odstíny, co
nám o sobě barvy říkají a jak na nás působí.
Setkání probíhá ve stálé expozici Reflexe
krajiny a přírody, kde budou výše uvedené
principy aplikovány do souboru metodických
her vztahujících se k dílům české krajinomalby.

Cílová skupina: MŠ - 1. třída ZŠ
Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh,
mořský svět
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a
kultura

Cílová skupina: MŠ – SŠ
Klíčová slova: krajinomalba, přístup ke krajině, malba, smyslovost, představivost, roční období
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Cílová skupina: MŠ - 2. třída ZŠ
Klíčová slova: barva, působení, malba, symbolika,
roční období
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a
kultura
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Programy trvají 60 - 90 minut a po dohodě je lze přizpůsobit
konkrétním potřebám skupiny dětí. Cena pro školní kolektivy
do 30 žáků činí 400 Kč, pedagog zdarma.

Na všechny programy je nutné se předem objednat na
atelier@vcg.cz nebo tel. 720 991 274.



Výtvarné workshopy pro
Mateřské školy

Východočeská galerie v Pardubicích

Výtvarné workshopy jsou zaměřené na osvojení si některých z
výtvarných technik. Napomáhají kultivaci motorické a řemeslné
dovednosti, nebývají uplatněny v kontextu probíhajících výstav.

Jak vznikla kniha? Kdo vynalezl knihtisk? Na
tyto otázky si odpovíme během seznámení se
se základními grafickými technikami. V rámci
tvůrčí aktivity si vytvoříme originální
ilustrace. Pro nejmenší nabízíme variantu
tisku z papírové koláže.
Cílová skupina: MŠ - VŠ

TISKNU, TISKNEŠ, TISKNEME

Výtvarný workshop žáky seznámí s
tvorbou stínových obrazů neboli
fotogramů. Během tvůrčí části si
vyzkoušíme práci se zvětšovákem a
exponujeme vlastní fotogram, který si
následně vyvoláme.
Cílová skupina: MŠ – VŠ

FOTOGRAMY

Animační programy pro
Mateřské školy

Východočeská galerie v Pardubicích

ŘEKNI MI, CO TO JE?

Máte rádi příběhy? Zkusíte rozluštit záhadu
ležícího jízdního kola v expozici? Kam asi jede
malý chlapec na leopardovi? Zapomněl tu
někdo tak trochu zvláštní psy? Animační
program je zaměřen na objevování a
zkoumání jednotlivých děl ze stálé expozice
Jedno místo prázdné. V rámci programu děti
popisují vybraná díla, domýšlí si příběhy a
tvoří. Fantazii se meze nekladou.

Cílová skupina: MŠ - 1. stupeň ZŠ
Klíčová slova: příběhy, fantazie, komunikace, malba, socha,
instalace, vnitřní svět, české moderní umění, současné umění
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
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Programy trvají 60 - 90 minut a po dohodě je lze přizpůsobit
konkrétním potřebám skupiny dětí. Cena pro školní kolektivy
do 30 žáků činí 400 Kč, pedagog zdarma.

Na všechny programy je nutné se předem objednat na
atelier@vcg.cz nebo tel. 720 991 274.


