
FESTÉS

MŰVÉSZET, GYEREKEK ÉS VIASZKRÉTÁK

A nagy mesterek
nyomában

1914-ben Klee tett egy tunéziai uta-
zást, amely úgy igazán elvezette a
sajátos festési alkotáshoz. Ő saját
maga érezte így, amikor a naplójá-
ba írt: „A festék megfogott engem.
Nem kell, hogy felé nyúljak. Elkapott
örökre, ezt én tudom. Ez a legbol-

dogabb óra, érzem: Én és a festék
egyek vagyunk. Én festő vagyok.“

A képszemlélet a pedagógus
szemszögéből: Paul Klee azt akarta,
hogy a szemlélők ne csak a képek-
kel legyenek elfoglalva - hanem

Paul Klee 1879. December 18.-án született a Bern 
melletti München -Buch see-ben egy zenetanár és egy 
énekesnő fiaként. Miután sokáig rángatták a zene, 
irodalom és festészet között, a festészet mellett döntött. 

egyidejűleg önmagukkal is.
Gyakran szimbólumokat használt,
hogy az embereket a természetben és
társaságban is ábrázolja. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
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Az 1925-1926-os években egy
sorozat hal-ábrázolás készült. „Az
aranyhal“ (lásd balra) sötétkék alap-
ból emelkedik ki, amely egyrészt
mérhetetlenül mélyen látható és
másrészt helyenként mégis a fény
áttetsződik. A piros uszonyok és a
piros szeme az aranyhalnak
felerősíti a pikkelyek fényét lényege-
sen. Az aranyhal egyértelműen a
király a víz ezen részén. 

… és hogyan kezdjük el a
képet szemügyre venni? Mielőtt
mindenki egyszerre megnézi Paul
Klee “aranyhalát” alaposan, minden
gyermek vágjon ki magának kék
papírból egy “hullámot”. Előtte a
képet úgy kell elhelyezni, hogy a
gyerekek a képet ne láthassák.
Összegyűjtenek minden hullámot
és azzal letakarják a képet. Most
minden gyermek elvehet egymás
után egy hullámot. Mielőtt a követ-
kező hullámot elveszik, kérdezze
meg a gyerekeket, hogy mit látnak
és szólítsa fel őket a látottakat
mutogassák vagy mondják el - a hal
úszása, a levegő bugyborékolása,
a tengeri növény hullámzása stb.
Ha a képet már teljesen felfedték,
forduljon az aranyhalhoz és beszél-
jék meg együtt a gyerekekkel. 

Összegyűjtünk minden gon-
dolatot egy kollázsba, hogy az
imént tapasztaltakat egy dolgozat-
ban elmélyítsük: ehhez a képes
beszélgetés alatt a gyerekek min-
den ötletét és gondolatát felírni
majd a kollázs elkészítése előtt
mégegyszer előadni: most minden
gyermek választhat egy ötletet vagy
egy gondolatot - például egy
beszélő vagy játszó hal, egy teke-
redő növény, ami mögé egy kis hal
elbújik, mert fél a nagy aranyhalak-
tól vagy bármi, ami ebben a témá-
ban a gyerekeknek az eszébe jut. 

Háttérnek a kollázshoz egy nagy
papírívet választani, amelyet a gyere-
kek kék és zöld árnyalatokkal lefeste-
nek - minden olyan kiegészítéssel,
amely az ön véleménye szerint egy
izgalmas vízalatti világhoz tartozik.

A halak festése: Javasolja a gyere-
keknek a viaszkrétát és a Sgraffito-
technikát 1 Kettő vagy több réteg
festéket sűrűn felvinni. 2 Világos
színnel kezdeni majd sötéttel ráfes-
teni! Minél sötétebb a legfelső
réteg, annál fénylőbbek a színek
alatta. 3 A kontúrokat (uszony, pik-
kely, szem, száj stb.) karcolni vagy
a felületes figurákat levakarni. 

Kérdések a képszemlélethez

� Miben különbözik az aranyhal a többi hal-
tól ? 

� Hogy néz ki a többi hal ? Milyen színük 
van ?

� Honnan úszahatott ide - vagy a többi hal 
érkezett más régióból ?

� Minden hal kiegyezik egymással ? 

� Mit tudnának beszélni a halak egymással, 
ha tudnának beszélni ? 

� Mire gondolnak a halak ?

ALAPANYAG
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A halakat, amelyek a háttér szára-
dása után ráragadnak, vágják ki a
gyerekek fehér rajzkartonból majd
fessék le vagy ragasszák meg eze-
ket. Mivel így is lesz néhány arany-
hal alatta, ajánlatos PicTixx csillám-
és Me tal lic Pen-t beszerezni a főka-
talógusunk 299. oldaláról, cikkszám
2335.. és 23334.         

Dicki 
viaszkréta

Vízálló, igazi
méhviasszal. Puha 
színfolt, magas 
intenzitású színek, 
ezáltal sokféle 
technikára alkalmas, 
mint az Encaustic, vasalótechnika, 
Sgraffito / kaparótechnika, stb. Kiválóan
alkalmas óvodákba és az alsó-tagozatba. 
8 szín fémtartóban 1 műanyagkaparóval +
használati utasítással.
2850 8 db/cs. ..................................890,—

Dicki egyszínű viaszkréták

Színek + számok:
fehér-01, citromsárga-10, arany-18,
cinóbervörös-30, zöld-50, kék-60,
tengerészkék-67, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2851 .. per Stift.................................120,—
2853 .. 12 db/szín/Kartondoboz...1.210,—
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