Art d’’ estar per casa
propostes de visual i plàstica
Necessitaràs
ecessitaràs una llibreta sense ratlles ni quadre
quadres,
s, també la pots fer tu
mateix amb uns quants fulls doblegats per la meitat com un
quadernet. Pots posarposar-hi
hi la data cada dia. Utilitza els materials que
tinguis a l’abast!

Fes la portada del quadern amb un tí
títol ben bonic com per exemple:
“quadern d’estar per casa” o "l’artista es queda a casa”. Ho pots
acompanyar amb algun dibuixet , què et sembla unes sabatilles o una taula
amb estris de pintar...?

Aquesta coberta ha de ser com la porta que et convidi a entrar a tot un
món!

“Cada dia un dibuix”. Coses que podem dibuixar:
. quin temps fa? Sol, núvols, vent, pluja?
. què has menjat per dinar?
. has fet un pastís? Dibuixa
ibuixa’l
. endreça un calaix i dibuixa
dibuixa’l
. dibuixa la taula on treballes, amb tots els estris que hi tens...
. dibuixa un racó del jardí o del balcó que t’agradi
. dibuixa una cosa que vegis per la finestra

-

RETRATS dibuixem els membres de la nostra família:

. la mare, el pare, els germans fan de model
. també els podem dibuixar o fotografiar amb un objecte que els agradi o
fent una acció: “el
el pare cuinant
cuinant”, “la mare rega”.....
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Fem collages.
. podem retallar revistes, papers de regal, trossets de roba...
. retalla per temàtiques i con
construeix alguna cosa nova amb els retalls:
. retallo ulls
. retallo boques
. retallo coses de menjar
. retallo cares, mans , arbres
arbres...
. retallo o estripo trossets dels mateix color: verds, grocs....
. retallo paraules que m’agradin
gradin i construeixo frases o missatges secrets

TRANSFORMACIONS

(podem fer-ne fotografies o dibuixos)

. em disfresso , canvio de pe
pentinat...
. em pinto la cara
. canvio la decoració de l’’habitació
. paro la taula ben bonica

*Seguirem amb altres propostes de reciclatge
reciclatge, estampació.... dolors
olors picazo

