workshop
Super! Nabídka.

Cesta porcelánu - Výroba a dekorace porcelánu

Zveme Vás a Vaše žáky do naší galerie SUPERMARKET wc na dobrodružnou výpravu světem designu a kreativity.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabízíme vám

Vzdělávací program pro I. a II. stupeň ZŠ k výstavě CESTA SUPŠ - výroba a dekorace porcelánu
Anotace:

Co je porcelán? Kdy a kde byl objeven? K čemu slouží? Kde se vzal u nás a jak se rozšířil do Evropy?
Jaká byla první porcelánka v Čechách? Kdo je designér porcelánu? Co vše musí umět a znát? Co je glazura?
Co je dekor?
Společně se projdeme výstavou a ukážeme si jednotlivé exponáty. Potom se seznámíme s postupem výroby,
od návrhu až po finální výrobek. Ukážeme si možnosti dekoru a na základě inspirace z výstavy si každý zrealizuje
vlastní dekor na porcelánový střep, který mu vypálíme a odnese si domů.
Výstupy:
Žák
•
•
•
•
•
•

orientuje se v regionálním zaměření na výrobu porcelánu
orientuje se v hlavních meznících vývoje porcelánu
orientuje se v jednotlivých fázích výroby porcelánu
pojmenuje a rozpozná formu, model a vlastní výrobek
seznámí se s profesí designéra a s pojmy: porcelánová hmota, glazura, rozeta, kanta, házenka
navrhuje a realizuje dekor

RVP očekávaný výstup: Výtvarná výchova
• uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru
• při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření
nejvhodnější způsob
RVP očekávaný výstup: Člověk a svět práce
• řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
• organizuje a plánuje svoji činnost
• užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

Časová dotace: Doba trvání programu 90 minut
Maximální kapacita: 25 účastníků
rezervace programu: tel.: 739 918 190
Cena programu: 50 Kč / žák
pedagogický doprovod zdarma
V galerii se vám vždy bude věnovat proškolený lektor a personál.
Dílny je možné přizpůsobit vašim potřebám.

Těšíme se na Vás a vaše žáky!

supermarket wc
Super! Galerie.

e-mail: pro@tebe.cz
www.supermarketwc.cz

náměstí Republiky 1 , 360 01 Karlovy Vary, www.supermarketwc.cz, fcb: SUPERMARKET wc
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