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Tytuł lekcji
Pointylizm – nowe techniki plastyczne

Cele
Uczeń:

zna i rozumie pojęcie „pointylizm” (malowanie kropkami),

potrafi samodzielnie pracować z aplikacją,

rozwija wytrwałość, dokładność i pracowitość,

potrafi pracować w zespole.

Metody pracy (wg Okonia)
pogadanka, opowiadanie, pokaz, ćwiczeniowa.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
tablica multimedialna, tablety, aplikacja do odczytywania kodów QR, aplikacja
My Mosaic, karty pracy (z obrazkami składającymi się z kolorowych kropek).

Opis przebiegu zajęć
1. Rozmowa z dziećmi nt. technik malarskich.
2. Na tablicy multimedialnej nauczyciel przedstawia prace plastyczne wykonane
techniką kropkową (farbami, pisakami, bibułą itp.).
3. Rozmowa o tym, w jaki sposób można uzyskać podobne efekty malarskie.
4. Dzieci podchodzą do tablicy, sczytują kod QR z linkiem do aplikacji, pobierają karty
pracy z kropkowanymi obrazkami. Zadaniem uczniów jest narysowanie za pomocą
kropek rysunku z karty pracy.
5. Prezentacja wyników (zapisanie zrzutów ekranowych z tabletów i stworzenie galerii
obrazów na stronie www szkoły lub wydruk i wywieszenie prac na klasowej gazetce),
podsumowanie zajęć.

Komentarz metodyczny
Ważne, aby dzieci zrozumiały pojęcie pointylizmu oraz potrafiły rozwiązywać
działania, które rozwijają umiejętność orientacji przestrzennej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, jak również percepcję wzrokową. Pracując z uczniem ze SPE,
należy stosować pytania naprowadzające, formułować proste i zrozumiałe
polecenia, organizować sytuacje zapewniające dzieciom sukcesy, eksponować
ich mocne strony. Nie należy opierać nauczania na emocjach negatywnych:
strachu, niepewności, poczuciu wstydu, winy, lecz na uczuciach pozytywnych:
zainteresowaniu, przeżyciu sukcesu.

