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Foglalkozás
témája
A program rövid ismertetése, tájékoztató dossziék
kiosztása. Anyagismeret: agyag, föld bemutatása,
eszközök megismerése: használatuk bemutatása
agyag gyöngyök, golyók alakítása két tenyér közt,
majd a közepén átszúrva agyaggolyóból madárfej
formálása, fa formák díszítése.

08.08.

3

10
Felrakás agyaghurkából gipszforma segítségével
agyag gipszformába nyomása, pecsételők,
szivacsformák lenyomata.
Ismeretnyújtás: verbális: új eszközök bemutatása,
gyakorlati: agyag sodrási folyamatának a
bemutatása, agyag összedolgozásának szemléltetése
2.végrehajtás: mindenki megkapja a feladat
végrehajtásához az eszközt és az anyagot.
3.Segítségadás: közvetlen, közvetett 4.Ellenőrzés,
értékelés 5. Hibajavítás

08.19.

2

10
Marokedény készítése,marokedényből kis
agyaggolyó rádolgozásával állatka formálása.
Színes drót fülek formálása.
Új információ feldolgozó foglalkozás: nagyobb
tárgy készítése két tenyér közt, ismeretet
megszilárdító foglalkozás, elsajátított anyag
rendszerezése: edény összedolgozása az
agyaggólyóval, és abból madárfej formázása. Sík és
térbeli madárformákból életkép alkotás.

09.05.

2

10

vezető aláírása

Agyagkép készítése, karcolással benyomással,
gyurmaprés használata. Ismeretet megszilárdító
foglalkozás, elsajátított anyag rendszerezése:
agyaglap nyújtása, karcolásos, rátétes, benyomásos
díszítőeljárások. Színesek, filcek, festékek
kipróbálása. Életképek összeállítása előrevásárolt
kis fa virágdekorációs elemek felhasználásával.(kút.
itató, madáretető, madarak stb)
09.19.

4

10
Nyers, de már megszáradt agyag festése, díszítése
fehér engobbal, kézi korongon vonal húzása a
tálkákra, ecsettel és földfestékkel, az agyagfelület
csiszolás, egyenletesebbé tétele, előkészítése az
égetéshez. Mágnesjáték: A megfelelő tömegű
munkadarabokat meg tudja mozdítani a mágnes.

10.03.

5

10

Fatüzelésű kemencében a megszáradt, kidíszített
agyagtárgyak zsengélése. Új ismeretet feldolgozó
foglalkozás: az agyagtárgy égetési folyamatának
bemutatása, átalakulási folyamat magas
hőmérséklet hatására.

10.17.

4

10

Kiégetett agyaggolyók összefűzése bábjátékká
(strucc-Malvin) kivágott formákból szélcsengő
fűzése kül. technikákkal való díszítése (akril,
üvegfesték) Felfűzés damilra, bőrhatású anyagokra,
raffiára.

10.31.

3

10

Kiégetett agyagtárgyak, fa formák különböző
technikákkal történő díszítése (akril, üveg és olaj
festék) Kopmpozíciók összeállítása virágkötészeti
makettek felhasználásával.

11.11

3

10

Az elkészített remekművek szemlére bocsájtása,
közös tánc .
Kiállítás: "Kerekerdő szabadtéri galéria"

12.06.

5

10
Színházlátogatás: Ha betér az égi király Előtte
városnézés, utána megbeszélés.

Kecskemét, 2015. 07.25- 12.06-ig
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a munkavégzést igazoló személy

