Извештај о реализацији радионице „Правимо пињату “
са ученицима 3/3 одељења
Датум: 6.11.2017.год.
Час: Ликовна култура
Тема: Композиција облика „Правимо пињате“
Трајање: 90мин.
Предавач: Родитељ (Кристина Милићевић)
Циљ радионице: неговање слободног дечјег израза кроз индивидуално и групно
коришћење различитих дидактички необликованих материјала; стимулисање развоја
естетског и ликовног искуства; развијање креативности кроз увођење ученика у нова
искуства.
Кораци у сценарију:
1.корак:
Ученици су најпре упознати са појмом „пињата“ ( шта је, у које сврхе се користи, одакле
потиче итд.). Ученици су добили основне информације како би се упознали и мотивисали
за оно шта их даље очекује.
2.корак:
Затим је објешњено и записано на табли шта је потребно да би се пињата направила. Након
тога, родитељка је све то и демонстрирала. Направила смесу од брашна, воде и мало соли
у коју се потапају новине и облаже балон неколико пута. Папирна смеса се оставља
неколико дана да би се осушила. Након тога добија се округла, тврда „лопта“ (од облика
балона зависи какав ће облик бити). Украшава се тракама од креп папира. Могу се
направити различите врсте играчака. Ученици су имали задатак да направе гусеницу
„Трећетрину“.
3.корак:
Ученици су подељени у четири групе. У свакој групи је био по један родитељ, који је
такође присуствовао радионици. Свака група је добила по једну „лопту“ (коју је родитељка
раније направила и осушила), креп папир различитих боја и остали прибор потребан за
рад. Објашњено је ученицима како треба украсити „лопту“. Следи групни рад ученика и
родитеља. Док су ученици радили свој задатак, предавач-родитељка је такође укарашавала
главу гусенице и унутра убацила слаткише.
4.корак:
Након завршетка свих група, „лопте“ су спојене са главом и добијена је гусеница. Да би
остала цела, ученици је нису ударали штапом и разбили да би из ње испали слаткиши, као
што је и обичај, већ уз помоћ и маштовитост предавача, отворена је и коначно су почели да
испадају слаткиши. Деца су их одушевљено покупила.
5.корак: Евалуација
Ученици су били јако мотивисани за рад, више него активно учествовали и трудили у
реализацији задатка и на крају за уложени труд и рад почашћени.
Одељењски старешина,
Јелена Глишић

