Crie uma obra-prima
Arte em ação rolante
Veja esta atividade em nosso canal do YouTube.
Esta técnica incomum de pintura em "ação" com bolas de gude ou bolinhas combina física, arte e seu
próprio movimento. Ela oferece a combinação perfeita de criatividade, experimentação e observação
para crianças pequenas.
Do que você precisa:
• Bandeja de alumínio, caixa rasa
ou tampa de caixa, ou qualquer
recipiente com borda
• Bolas de gude ou bolinhas
• Tinta têmpera
• Tigelas e colheres
• Papel
• Fita

O que você faz:
1. Fixe com fita adesiva um pedaço de
papel em uma forma de alumínio
ou tampa de caixa.
2. Despeje uma pequena quantidade
de tinta têmpera em uma tigela.
3. Largue as bolinhas ou bolas de
gude na tigela e role-as cobrindo-as
com tinta.
4. A seguir, largue as bolinhas ou
bolas de gude cobertas com tinta
sobre o papel.
5. Role-as e crie um desenho único.
Dica: essa pintura em "ação" pode ser uma experiência de corpo
inteiro! Incentive as crianças a criarem suas pinturas movendo a
bandeja de alumínio, em vez de pegando as bolinhas. Deixe os
movimentos da criança, e das bolinhas e bolas de gude, fazerem
o trabalho para criar uma obra-prima.

Coisas a experimentar:
• Experimente primeiro pingando tinta na bandeja e depois adicionando as bolas de gude. As
bolas de gude não pintadas dão um efeito diferente?
• Crie uma obra de arte maior usando uma piscina inflável e várias bolas de tamanhos e
texturas diferentes.
Coisas a se pensar:
• O que acontece em seu recipiente?
• Como as bolas de gude/bolinhas se movem quando você inclina o recipiente?
• Você consegue mover as bolas de gude/bolinhas devagar? Em um círculo? Atravessando todo
o recipiente?
• O que acontece com as cores quando você mergulha as bolas de gude em várias cores de
tinta diferentes?
Descubra mais atividades para fazer em casa em http://discoveryacton.org/discovery-home.
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