Milí učitelia,
žiaci
a študenti,
zistite viac
o umení
február až
jún 2019

Vstupné na programy
deti MŠ

0,70 €

študenti ZŠ, SŠ, VŠ					

1,50 €

pedagogický dozor

zdarma

žiaci ZUŠ a študenti SŠ a VŠ výtvarného,
umenovedného zamerania a architektúry 	 zdarma
Prosíme vopred ohlásiť aj väčšie skupiny nad 15 osôb
prichádzajúce bez objednaného programu alebo výkladu,
kapacita priestorov je obmedzená.

Info & kontakt
Aktuálnu ponuku programov k pripravovaným výstavám
nájdete na www.sng.sk. Na každý program je potrebné sa
vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Odporúčaný
počet je najviac 20 žiakov v jednej skupine.
V roku 2015 SNG sprístupnila na stránke
www.webumenia.sk on-line katalóg výtvarných diel slovenských galérií. Diela si tam môžete detailne prezrieť, stiahnuť
vo vysokom rozlíšení, nájsť o nich ďalšie informácie a využiť
ako učebné pomôcky pri rôznych vyučovacích predmetoch.
Pre tieto účely sú vytvorené aj kolekcie diel s námetmi na
výtvarné a motivačné aktivity počas vášho vyučovania.
Miroslava Mišová
miroslava.misova@sng.sk
02 / 204 96 270
0915 786 712
www.sng.sk

Slovenská národná galéria
oddelenie galerijnej pedagogiky

Zašifrované príbehy

Programy k aktuálnej výstave

cyklus pre MŠ + 1. ročník ZŠ / dĺžka programov 60 min.

Z akadémie do prírody

Na programoch jarného cyklu pre materské školy
nás budú sprevádzať tri známe príbehy. Ich témy
nebudeme hľadať ukryté len medzi písmenami v texte,
ale aj na vystavených dielach.

O zastavenom čase
do 17. februára
Témy: čas, plynutie, fotografia, zachytenie okamihu
Máte doma budík? Ten musí zazvoniť vždy v správny čas.
Podobne je to aj s fotoaparátom – snaží sa zachytiť ten správny
moment, aj keď trvá len malý okamih. Spolu s Dankou
a Jankou zistíme, ako plynie čas, i to, ako sa dajú najkrajšie
chvíle zastaviť.

O nasýtených oblakoch
9. marec – 30. jún
Témy: počasie, zmena, kolobeh vody v prírode
Keď sme na prechádzke, prírodu okolo nás vnímame inak,
keď svieti slnko, keď je hmla, či prší hustý dážď. S Maťkom
a Kubkom sa vyberieme pásť ovečky, no hoci budeme stále
vnútri, vezmite si pršiplášť, možno príde búrka!

O sile príbehu
máj – jún
Témy: príbeh, rozprávanie, kniha, knižnica
V čom sa skrýva čarovná sila príbehov? Premýšľanie nad tým
nás zavedie až do ďalekej Číny, kde stretneme prvého rozprávkara, ktorý nás naučí vidieť veci nielen očami. A hoci sme
v galérii, preskúmame aj tajomstvá kníh okolo nás.

8. marec – 30. jún 2019
19. storočie je v dejinách umenia charakteristické razantným rozvojom krajinárskeho žánru. Výstava zachytáva trend
opúšťania akademických vzorov a schém a nastupujúce
„otváranie očí pre krajinu“ prostredníctvom práce v plenéri.
Tá sa v umení prejavila realistickejším stvárňovaním prírodného sveta, zachytením atmosféry, orientáciou na domáce
prostredie či špecifickou prácou s farbou. Okrem toho výstava
otvára aj tému osobných kontaktov maliarov strednej Európy
a špecifického preberania inšpirácií z vtedajších európskych
umeleckých centier.

Korene v krajine
nepretržite
1. stupeň ZŠ / 90 min.
Témy: život človeka v krajine, praktický a umelecký pohľad
na krajinu, vzťah a emócia
Hoci dnes už nie je problém za pár hodín preletieť svet,
niektoré oblasti sú nám predsa len bližšie ako iné. Inak sa
na krajinu pozeráme, ak sme sa v nej narodili, inak, ak v nej
máme postaviť most, maľovať či pricestovať len na pár dní. My
si rôznorodosť pohľadov vyskúšame aktivitami vo výstave aj
výtvarnou prácou v ateliéri.

Ako zmeniť rieku?
nepretržite
2. stupeň ZŠ, SŠ / 90 min.		
Témy: ekológia, životné prostredie, zmeny v krajine
Človek si už stáročia pretvára svoje okolie tak, aby čo najlepšie
zodpovedalo všetkým jeho potrebám a predstavám. Zásahy
do krajiny tak stále pretrvávajú a prehlbujú sa, no na druhej
strane sa prehlbuje aj naše povedomie o nutnosti zmeny
zachádzania s prírodou. Spoločne sa na ňu pozrieme ako na
svojbytný priestor, ktorý nám ponúka mnohé možnosti aj bez
toho, aby sme v ňom zanechávali nenávratné zmeny.

Cyklus programov
pre ZŠ a SŠ / 90 min.
Nikto učený z neba nespadol

Pozývame vás na metodický deň
v pondelok 18. marca o 9.00

od 9. marca do 30. júna
Hovorí sa, že človek sa učí celý život – veď zvedavosť, skúmanie
a objavovanie je pre nás úplne prirodzené. Sú miesta, ktoré kvôli
vzdelaniu navštevujeme, no sú aj také, kde sa dozvedáme nové
veci úplne iným spôsobom. Na programoch budeme uvažovať,
čo všetko a ako nám pomáha rozširovať naše obzory, premýšľať
o veciach po svojom či byť schopnými riešiť nečakané problémy.
Programy je možné absolvovať aj samostatne a sú vždy
prispôsobené veku skupiny.

Na stretnutí pre pedagógov navštívime aktuálnu výstavu
krajinomaľby 19. storočia a predstavíme vám novú ponuku
vzdelávacích programov, ktoré si aktivitami vo výstave a
výtvarnou tvorbou v ateliéri sami vyskúšate. Porozprávame
sa tiež o tom, ako použité metódy a postupy ďalej rozvíjať
s deťmi, žiakmi a študentmi v školskom prostredí i mimo
neho. Chýbať nebude ani spoločná diskusia o vašich
postrehoch a ďalších nápadoch.

Na vlastné oči
Témy: formálne a neformálne vzdelávanie,
poznávanie cez skúsenosť, zážitok
Akademické vzdelanie predstavovalo pre umelcov dôležitý
základ pre ich tvorbu aj prezentáciu. Čo všetko však museli
objaviť sami, ak chceli prísť s niečím novým? Zo školy je
nutné vykročiť aj do šíreho sveta, kde sa nám na vlastné oči
ponúka – hoci v inej podobe – tiež množstvo poznatkov, vnemov
a zážitkov. Presvedčíme sa o tom vo výstave, v ateliéri i pred
dverami galérie.

• predstavenie vzdelávacieho cyklu pre materské školy –
práca s príbehom
• metodické inšpirácie využitia storytellingu vo
vzdelávacom procese
• predstavenie programov pre základné a stredné školy
s dôrazom na environmentálne cítenie
• rozhovor o možnostiach začlenenia prierezovej témy
environmentálna výchova do vzdelávacieho procesu
• priblíženie spôsobov využitia výtvarnej interpretácie
v rámci vzdelávacieho procesu
• diskusia

Na vlastnú päsť
Témy: pamäť, skúmanie, práca s informáciami
Popri učení sa v škole máme dnes mnoho iných spôsobov,
ako sa dozvedieť, čo nás zaujíma. Radosť zo samostatného
objavovania môžeme zakúsiť aj v knižnici, archíve či galérii.
Počas programu sa vyberieme do zvláštnej výstavy, ktorá
všetko toto spája, a zistíme, ako sa časom ukladá a vždy nanovo
využíva zhromaždené poznanie.

Program

Info a kontakt

• účasť na stretnutí si, prosím, zarezervujte minimálne
tri dni vopred e-mailom alebo telefonicky, počet miest je
limitovaný
• vstup do galérie a program je pre pedagógov bezplatný
Mgr. Miroslava Mišová
miroslava.misova@sng.sk
+421 915 786 712
+421 2 204 962 70

