Edukacja artystyczna
Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju
potrzebę
ekspresji
twórczej.
Tworzy
ono
własny
świat.
Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi
mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i
muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać
wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych. Dzieci
są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i
rozwijać. Przedszkole Chatka Małolatka choć nie nosi w swej nazwie przedszkole
artystyczne kładzie duży nacisk na rozwój edukacji artystycznej. Staramy się rozwijać
możliwości artystyczne dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie
umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i
teatralnej.
Jesteśmy mentorami dziecka w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień
artystycznych , rozwijaniu inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej
dziecka: plastyka, muzyka, taniec i teatr. Wspieramy samodzielne działania i zabawy
twórcze dzieci. Kształtujemy umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w
kontaktach ze sztuką. Rozwijamy pomysłowość i wyobraźnię w działaniu poprzez
dostarczanie dziecku materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne
możliwości ich wykorzystania. Przedszkole zaspokaja poczucie bezpieczeństwa,
akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, w grupie rówieśniczej.
Dzięki codziennej pracy artystycznej dziecko odkrywa własne możliwości i uzdolnienia
artystyczne, potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z
różnymi dziedzinami sztuki. Dziecko kształci i wzbogaca własną pomysłowość,
wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności, potrafi współdziałać
w zespole, dostrzega piękno sztuki, odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów
własnych działań. Dzieci poznają w przedszkolu różne techniki plastyczne takie jak:
· rysunek;
· malowanie farbami
· wycinanka;
· wydzieranka;
· wyklejanka;
· collage;
· lepienie;
· sztuka składania papieru – origami.
Poznawanie środków wyrazu artystycznego i stosowanie ich w tworzeniu własnego
obrazu:
· kredka świecowa,
· kredka ołówkowa,
· pastele suche i olejne,
· ołówek,
· flamastry,
· węgiel drzewny,
· kreda,
· farby plakatowe,

· farby wodne- akwarele,
· tusz,
· tempery,
· kolorowy papier,
· karton,
· materiał przyrodniczy ( gałązki, patyczki, nasiona,
muszle, kamyczki, liście, itp.),
· materiały różne ( folia, skrawki materiału, bibuła, tworzywa sztuczne, włóczka, drut
itp.),
· glina.
Poznawanie narzędzi pracy:
· pędzel,
· nożyczki,
· patyczek,
· palce własnych rąk,
· klej,
Przedszkole tworzy galerię sztuki dziecięcej, eksponuje pracę dzieci oraz zachęca do
udziału w konkursach plastycznych.

