Slovenská národná galéria

Generátor
inšpirácie
zo SNG

Ti prináša

Ponukový list pre
učiteľov a učiteľky
výtvarnej výchovy na ZŠ

projekt podporila

prihláste sa
s triedou do
kreatívneho
projektu

pošleme
vám krabicu
nápadov
a materiálov
tvorte so
žiakmi
a žiačkami

pošlite nám
výsledky

vyhrajte
výlet do Kaštieľa
Strážky

O projekte
Inšpirujte sa svetom umenia. Vzbuďte
kreativitu a výtvarné uvažovanie detí.
Generátor inšpirácie – nápady a výtvarný
materiál vám pošleme priamo do školy.
Pripravili sme pre vás kreatívnu sadu
inšpirovanú dielami najvýznamnejších
slovenských výtvarníkov. Reprodukcie
diel, námety na tvorivé aktivity a výtvarný
materiál pre všetkých žiakov a žiačky
v triede sme pre vás zabalili do jednej
krabice – Generátora inšpirácie zo SNG.

Tento projekt realizujeme vďaka značke
KIA. Kreativita je jej kľúčovou hodnotou
a my sme radi, že sme súčasťou
spolupráce, ktorá dáva tvorivosť do
pohybu.
Umenie je prístupné pre všetkých.
Prebuďte svoje zmysly a naštartujte svoju
tvorivosť.
Kia. Movement that inspires.

Čo získate?

• inšpiráciu a námety na výučbu
min. 4 vyučovacích hodín výtvarnej
výchovy na ZŠ
• presný postup a výtvarný materiál na
realizáciu aktivít pre celú triedu
• kvalitné reprodukcie diel pre triedu
a metodický list s pojmovým slovníkom
• webinár pre učiteľov/učiteľky
a možnosť konzultácií so SNG

GENERÁTOR INŠPIRÁCIE PRE
I. STUPEŇ ZŠ / JAZYK OBRAZOV
• obsah: základné výtvarné výrazové
prostriedky a kompozičné princípy si
precvičíme s Fullom a Galandom –
majstrami moderného umenia
• aktivity: metodický postup na tri
výtvarné aktivity, námety na štyri
krátke motivačné aktivity
• materiál: kvalitné reprodukcie diel
(A3), Ittenov farebný kruh, akvarelový
papier, výkresy, akvarelové farby,
pauzovací papier, papierové pásky,

uhlový papier, tuš, drevené pierko,
lupa, fixírka a papierové šablóny pre
celú triedu a učiteľa/učiteľku

GENERÁTOR INŠPIRÁCIE PRE
II. STUPEŇ ZŠ / LADISLAV
MEDNYÁNSZKY
• obsah: výtvarné aktivity inšpirované
krajinomaľbami Ladislava
Mednyánszkeho a obdobím
plenérizmu v súčasnom výtvarnom
pohľade
• aktivity: metodický postup na tri
výtvarné aktivity, námety na štyri
krátke motivačné aktivity
• materiál: kvalitné reprodukcie diel
(A3), fotografická pomôcka, elastická
šnúrka, pauzovací papier, maliarske
plátno, akrylové farby, maliarska
paleta, solárny papier, páska na oči,
podložka na kreslenie, výkresy pre
celú triedu a učiteľa/učiteľku

Ako sa zapojiť?
• vyberte si jednu z krabíc podľa toho,
na ktorom stupni ZŠ učíte
• zaregistrujte do 8. júla 2022 svoju
triedu vyplnením jednoduchého
dotazníka:
prihlásiť triedu

Ako pracovať
s Generátorom
inšpirácie
• otvorte a preskúmajte materiály
v krabici spoločne so žiakmi
a žiačkami, namotivujte ich na tvorivé
aktivity
• zrealizujte tvorivé a výtvarné aktivity
v priebehu septembra a októbra
• zdokumentujte tvorivé práce
žiakov a žiačok, pošlite nám ich do
30. novembra 2022 do galérie

Informácie
a termíny
• jedinou podmienkou prihlásenia sa do
projektu je vyplnenie registračného
dotazníka so základnými informáciami
o triede, v ktorej chcete materiál
použiť a zaslanie odpovede na
otázku: „Prečo chcete Generátor
inšpirácie v triede použiť?”
• prihlasovanie uzatvárame
8. júla 2022
• zo všetkých prihlásených skupín
vyberieme 60 tried, ktorým Generátor
inšpirácie poskytneme bezplatne
a v septembri 2022 doručíme priamo
do školy
• Generátor inšpirácie je určený
na hodiny výtvarnej výchovy na
základných školách na celom
Slovensku
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