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Projekt: U svijetu likovnih umjetnika 4

U svijetu likovnih umjetnika 4 je eTwinning projekt koji je potaknuo mnoštvo
aktivnosti koje smo proveli u odgojno - obrazovnoj skupini.
Ideja samog projekta je kako djeci približiti svijet umjetnosti i likovnih umjetnika na
primjeren način, prilagođen djeci predškolske dobi. Tako je nekada poticaj bila
crta ili točka, kao osnovni likovni elementi, ili neke likovne tehnike kojima možemo
pristupiti istraživački – grataž, asamblaž, kolaž…
Umjetnici koji su nam ove godine bili inspiracija su Edo Murtić,  Yayoi Kusama,
Chiharu Chiota, Louise Bourgeois i Kurt Schwitters , a likovne tehnike koje smo
koristili su slikanje (akrilna boja na pločici, kolaž, lavirani tuš), modeliranje (folijom,
žicom, glinom, asamblaž), kreiranje kompozicija u prostoru  kugličastim
materijalom na žici, te igra vunom, ključevima, koncima na drvenim postoljima
različitih veličina.
Primjena likovnosti u predškolskoj dobi snažno podupire sva područja razvoja
djece. Tako smo poticali maštu i kreativnost, razvijali finu motoriku,
kombinatoriku, podržavali istraživački pristup. Kod djece smo stvarali osjećaj
uspješnosti i zadovoljstva učinjenim, te i na taj način radili na njihovom
samopouzdanju, timskoj suradnji i pronalaženju rješenja različitim putevima.
Zadovoljstvo, motiviranost, igra i pozitivno ozračje dobar su pokazatelj da s
ovakvim aktivnostima nastavimo i u budućnosti.

                                                              Borka Batinić Puškarić, odgojiteljica savjetnica



Uključivanje grupe odgojiteljica u projekt „U svijetu likovnih umjetnika 4“ u okviru
međunarodne platforme odgojno-obrazovnih djelatnika eTwinning,  izraz je
kontinuirane želje za istraživanjem, razvojem, povezivanjem i dijeljenjem znanja i
iskustava, a sve u svrhu otkrivanja novih razina razumijevanja djeteta i procesa
njegova razvoja i učenja te razvijanja novih i kreativnijih pristupa u odgojno-
obrazovnom radu. 
Ideja projekta „U svijetu likovnih umjetnika “ je upoznavanje  rada različitih
umjetnika i njihova umjetničkog opusa kao poticaj djeci na istraživanje i
promišljanje te  inspiraciju  za pronalaženje osobnih i autentičnih oblika 
 samoizražavanja i komunikacije sa svijetom koji ih okružuje. Umjetnici i njihov rad
nisu ponuđeni djeci na reprodukciju i kopiranje, već kao primjer umjetničke
imaginacije i autentične ekspresije  koja može potaknuti i isprovocirati dječju 
 percepciju, doživljaj, čuđenje i emociju te ih potaknuti na istraživanje i
pronalaženje nekih novih rješenja kao i osobnih načina izražavanja i stvaralaštva.
Iskustva su to u kojima istražuju i odgojitelji i djeca stvarajući jedinstvene situacije
učenja i suradnje koje ih obogaćuju na mnogo razina. 
                                                    
                                                                  Đurđa Grozdanović, pedagoginja savjetnica
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