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Zadanie twórcze 15/2021
Układ Słoneczny to przeolbrzymie i fascynujące źródło inspiracji do naszych zadań twórczych. Tym razem, odwołamy się do niego,
by stworzyć rzeźby przestrzenne w duchu sztuki kinetycznej. Sztuka kinetyczna to zainicjowany w drugiej połowie XX wieku kierunek
w sztuce współczesnej koncentrujący się na zagadnieniu ruchu. Jednym z jego prekursorów był Alexander Calder, który od 1931
roku tworzył „mobile” (z łac. mobilis ‚ruchomy’) – rzeźby poruszające się pod wpływem ruchu powietrza lub zmiany temperatury.
My stworzymy podobne rzeźby. Będą nawiązywały do planet, które krążą wokół Słońca. Pokażemy też, że cały Wszechświat jest
w ciągłym ruchu.
Zadanie dla Ciebie:
Zobacz zdjęcie pracy Marianny na pierwszej stronie karty pracy. To właśnie jest mobil. Do wykonania własnego potrzebujesz: papierowego
talerzyka, bloku technicznego, nożyczek, kleju i sznurka. Ważne jest, żebyś miał do dyspozycji dziurkacz biurowy. Przygotowane? To do dzieła:
1. Weź blok techniczny i nożyczki – wytnij słońce i pokoloruj jego formę;
2. weź dziurkacz i zrób dziurkę na górze i na dole swojego słońca;
3. weź sznurek i przywiąż go do dziurek;
4. ponownie weź blok techniczny i nożyczki i wytnij koła. To będą twoje planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.
Możesz też wyciąć koło dla Plutona, choć okazało się, że jednak nie jest planetą;
5. w każdym kole zrób dziurkę i każde pokoloruj – tak jak wyobrażasz sobie planety;
6. weź papierowy talerzyk i natnij w formie spirali – poproś opiekuna, by pokazał Ci, jak to się robi;
7. zrób dziurkę w talerzyku;
8. teraz wystarczy zawiesić „planety” na sznurki i mobil gotowy!
9. Zawieś Układ Słoneczny w swoim pokoju.
Zadanie dla rodzica, opiekuna, nauczyciela:
Zrób zdjęcie pracy dziecka i wyślij na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu. Zobaczcie wspólnie fragment filmu edukacyjnego
o Układzie Słonecznym. Film jest dostępny pod adresem: https://bit.ly/UkładSłonecznyFilm
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