Tạo Ra Một Kiệt Tác
Nghệ Thuật Tả Hành Động
Đang Diễn Ra
Xem hoạt động này trên kênh YouTube của chúng tôi.
Kỹ thuật "hành động" khác thường của bức tranh với các viên bi hoặc quả bóng kết hợp vật lý, nghệ thuật, và
cử động của chính bạn. Nó cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa sáng tạo, thử nghiệm, và quan sát cho trẻ nhỏ.
Những gì bạn cần:

Bạn phải làm gì:

•

Khay nướng bánh, hộp nông
hoặc nắp hộp, hoặc bất kỳ vật
đựng nào có nắp

1. Dán một mảnh giấy lên khay nướng
bánh hoặc đỉnh hộp.

•

Hòn hoặc bóng

•

Sơn keo

•

Tô và muỗng

•

Giấy

•

Băng keo

2. Đổ một lượng nhỏ sơn keo vào một
cái tô.
3. Thả những hòn bi hoặc bóng vào cái
tô và lăn chúng để phủ sơn lên chúng.
4. Tiếp theo, thả những hòn bi và quả
bóng đã được phủ sơn lên giấy.
5. Lăn chúng xung quanh và tạo ra thiết
kế độc đáo
Mẹo: Bức tranh “hành động” này và có thể là một trải nghiệm toàn
thân! Khuyến khích trẻ vẽ tranh bằng cách di chuyển khay nướng
bánh thay vì nhặt các quả bóng. Hãy để các cử động của trẻ, và
những hòn bi và quả bóng, thực hiện công việc để tạo ra kiệt tác
của chúng.

Những việc cần thử:
•

Thử nghiệm bằng cách nhỏ sơn lên khay trước tiên, sau đó thêm các hòn bi vào. Các hòn bi chưa sơn có
tạo ra ảnh hưởng khác không?

•

Tạo ra một tác phẩm nghệ thuật lớn hơn bằng cách sử dụng bể bơi trẻ em và nhiều loại bóng có kích
thước và kết cấu khác nhau.

Những điều cần suy nghĩ:
•

Điều gì đang xảy ra trong vật đựng của bạn?

•

Những hòn bi/bóng chuyển động như thế nào khi bạn nghiêng vật đựng?

•

Bạn có thể di chuyển những hòn bi/quả bóng chầm chậm không? Theo một hình tròn? Ngang qua hết
vật đựng?

•

Điều gì xảy ra với màu sắc khi bạn nhúng các hòn bi vào một số màu sơn khác nhau?
Tìm thêm các hoạt động ở nhà tại http://discoveryacton.org/discovery-home.
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