Kedves Diákok és Szülők!
A rajz órákhoz kapcsolódóan szeretnék néhány ötlettel szolgálni. Az alábbiakban a tegeződési
formát fogom használni, kérem nézzétek el nekem kedves Szülők, akiket nem ismerek.
Az
itt leírtakkal inkább könnyed elfoglaltságot igyekeznék nyújtani, semmint újabb terhet rakni a
vállatokra, remélve, hogy találtok benne olyat, amelyik leköt majd titeket. Mindemellett
kérnélek benneteket, hogy amennyit csak lehet, tanuljatok (ha tudtok, önállóan!) ezzel is
segítsetek szüleiteknek ebben a senkinek nem egyszerű helyzetben. Jó lenne, ha a pozitív
dolgokra koncentrálnátok, mert minden rossz után biztosan valami jobb jön, ráadásul
bizonyos szempontból ez a kialakult helyzet is izgalmas és örömteli tud lenni, ha másért nem,
mert reggel nem kell rohanni sehova és akár pizsamában is lehet leckét írni.
Ezen felül a
tavasz önmagában is vizuális kultúra, így minden perce megfigyelésre alkalmas. Most időtök is
van rá, szemlélődjetek sokat, ha már így alakult és adjatok hálát Istennek, hogy olyan helyen
laktok, ahol közel lehetettek a természethez.
Minden, amit itt leírok a rendelkezésedre álló eszközök közül bármivel megoldható. (grafit,
színesceruza, pasztell, szén, vízfesték, tempera, fotó, videó…)
Akinek van rajzfüzete, használja bátran. Akinek nincs, javaslom szerezzen be egyet. A legjobb,
ha sima lapú, és nem túl vékony a festéshez, de ha ez nem megoldható, jó bármilyen. Ha csak
firkálsz is remek, de nagyon örülök majd, ha újra találkozunk, telerajzolt füzeteket látok.
Ebbe mindent bele lehet rajzolni, így egy helyen lennének.

Ötletek, „feladatok”:
-

-

-

-

-

Segíts főzni vagy főzz egyedül: ehhez két ötletem is van
1. rajzold le az egyik hozzávalót (a zöldségek kifejezetten alkalmasak erre)
2. fotózd le a kész ételt szépen tálalva, találj ki valamilyen szalvétahajtogatást vagy
extravagáns terítési formát.
Segíts a kertben, ültess virágot és rajzold vagy fesd meg.
Szedj egy csokor virágot, díszítsd ezzel az ebédlő asztalt vagy a nappalit, esetleg a saját
szobád. Nem mellesleg, ha valakinek szeded, örömet is tudsz okozni vele
Ha igazán
ügyes vagy, meg is festheted.
keress egy hangulatodhoz illő Garfield képregényt, nem kell, hogy 3 kockánál több
legyen és másold le. Esetleg találj ki sajátot. (Bármely más képregény is megfelel, csak
a Garfield szerintem vicces és nem bonyolult
)
Fotózz, amennyit csak tudsz! Ezekből montázst is készíthetsz könnyedén a
telefonoddal. Akinek van kedve, videót is készíthet.
Hajtogass kedvedre. Az origami jó gyakorlás és fejleszti a precizitást! Ehhez rengeteg
különböző videót találhattok a neten. Ezek nagy része olyan oldal, ahol más kreatív
dolgot is találtok, szemezgessetek bátran.
pl. : https://www.youtube.com/watch?v=8Ar51y7dv3o
Ha jó az idő, menj ki az udvarra és aszfaltkrétával rajzolj.
Tervezd meg, mit festenél legszívesebben a szobád falára.

-

Tervezz tetoválást (jó feladat a fekete, fehér ellentéthez) ha nincs ötleted, másolj
egyet a netről.
Rajzolj valamit csak monokróm színben (monokróm jelentése – mono = egy, króm =
szín, tehát egyszínű. pl. csak különböző kékekkel)
próbáld meg lerajzolni valamelyik családtagodat, haladóknak egy háziállat is jöhet,
mert az ritkán marad egy helyeben, így gyorsabbnak kell lenned.

A továbbiakban néhány digitálisan elérhető tartalmat is összeszedtem, amivel
lekötheted magad és még hasznos is a vizuális kultúra szempontjából. (Kisebbeknek ehhez
biztosan felnőtt segítség szükséges)
-

okosdoboz (minden tantárgyhoz találsz feladatot, így a művészetekhez is)
http://www.okosdoboz.hu/
online múzeumok, virtuális kiállítások – pl.: Magyar Nemzeti Múzeum
https://mng.hu/ de nagyon sok más, akár külföldi híres múzeum oldala is
böngészhető, viszont ilyenkor angolul keress: virtual museum
Itt van két cikk, melyben több érdekes múzeumot is megtalálsz, aminek a nevére
érdemes rákeresni: http://www.erdekesvilag.hu/14-hires-muzeum-a-vilag-mindenreszerol/
https://vjm.hu/top-10-muzeum-amiket-most-online-is-korbejarhatunk/ ez utóbbi
honlap amúgy is érdemes a böngészésre

Egyenlőre ennyi

remélem ezzel egy ideig elbíbelődtök és akad valami kedvetekre való.

Számonkérés:
Mivel eddig is igen vérszomjas voltam és szeretném ezt a jó szokásomat továbbra is
megőrizni, arra kérnélek titeket, hogy havonta legalább egyszer küldjetek nekem valamilyen
rajzot, videót, fotót a kecskerefirajz@gmail.com emailcímre. Természetesen ennél sűrűbben
is küldhettek, ha akartok
Akinek pedig további kérdése vagy kérése van, forduljon hozzám
bizalommal.
A lehetőségekhez képest kívánok jó napokat, heteket annak reményében, hogy mielőbb
találkozunk! és ne legyetek restek imádkozni mert:
„Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és
monda néki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott a
hol van.” (Teremtés könyve 21,17)

