Tạo Ra Một Kiệt Tác
Nghệ Thuật Sử Dụng Đồ
Tái Chế
Các Vật Liệu Đề Nghị:
Bắt đầu bằng cách tìm trong thùng đồ tái chế và thùng rác. Những vật có thể là:
• giấy vụn, bìa cứng, báo, thư rác, và tạp chí
• vật đựng bằng nhựa, nắp đập và nắp
• vật liệu đóng gói
• lon kim loại hoặc lọ thủy tinh
Nhìn xung quanh nhà của bạn để tìm các vật khác có thể như:
• đồ chơi hoặc các mảnh ghép và đồ chơi bị hỏng
• gỗ vụn
• quần áo cũ, khăn trải giường, hoặc vải vụn
• sợi, ruy băng và nơ
• dây buộc, dây buộc xoắn hoặc que thông đường ống
Các dụng cụ hữu ích như:
• kéo
• keo và/hoặc băng keo
• bút viết bảng, bút, hoặc bút chì
Bạn phải làm gì:
Bắt đầu ở mức nhỏ và sử dụng trí tưởng tượng của bạn! Dựa trên các vật liệu bạn đã tìm thấy,
hãy nghĩ về những gì bạn muốn sáng tạo và cách bạn sẽ kết hợp các vật liệu với nhau: Bạn có
thể sử dụng những vật liệu này để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng cách nào?
Một số ý tưởng làm nghệ thuật từ đồ tái chế có thể bao gồm mặt nạ hoặc nón dự tiệc, đèn bắt
nắng, nhà cho búp bê, hộp đựng bút, nhà để xe đồ chơi, tên lửa, hoặc có thể là một con robot
đời mới. Có vô số khả năng!
Sáng tạo nghệ thuật từ đồ tái chế giúp phát triển các kỹ năng:
• khuyến khích tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, và tính kiên trì
• giúp phát triển các kỹ năng vận động tinh
• khuyến khích tái sử dụng vật liệu tái chế
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