
ZŠ, SŠ
POŠTA 
výklad+aktivita

Viete si predstaviť, že by ste niečo mohli
odkázať našej planéte? Že by sa k nej dostala
pošta od vás? Čo by ste jej napísali - nakreslili?

ZŠ, SŠ
LEPORELO - AUTORSKÁ KNIHA 
výklad+aktivita

Zábavná knižka, ktorú si môžeme vyrobiť samy.
Našou inšpiráciou bude výtvarníčka Katarína
Vavrová. Názorne si predvedieme, ako sa  knižka
môže stať samotným objektom.môže stať samotným objektom.

ZŠ, SŠ
„PARAFRÁZA“

výklad+aktivita

Výber konkrétnych diel Turčianskych umelcov, 
kde si povieme niečo o ich tvorbe, živote 
a dielach. Taktiež si vysvetlíme výtvarné 
princípy a porozprávame sa o parafráze princípy a porozprávame sa o parafráze 
vo výtvarnom umení, ktorú si aj priamo vyskúšame.

MŠ, ZŠ, SŠ
FIGÚRA – NEFIGÚRA 
výklad+aktivita

Deformácie, disproporcie – často v kresbe 
zväčšujeme, nadraďujeme, preháňame, 
či zmenšujeme. Výtvarné zjednodušenia alebo 
zveličenia (veľké gombíky na kabáte, hlava väčšia zveličenia (veľké gombíky na kabáte, hlava väčšia 
ako telo) – dávajú inú formu obrazu. Vytvorme si 
figúru, pri ktorej zveličíme všetko, čo sa dá. Pomocou
princípu množenia, zjednodušovania a deformácie
nám vznikne nový pohľad na možnosť stvárnenia 
našej figúry – nefigúry. 

ZŠ, MŠ
RYBAČKA
výklad+aktivita

O životnom prostredí sa učíme stále viac a viac.
No častokrát nevieme vniesť naše poznanie
do reálneho života. Vieš, čo škodí tebe a tvojmu
okoliu? Vylovme spolu z nášho rybníčka správneokoliu? Vylovme spolu z nášho rybníčka správne
a nesprávne rozhodnutia...

ZŠ, SŠ
POŠTA 
výklad+aktivita

Sochy, či plastiky môžu mať rôzne veľkosti. Veľké, 
malé, stredné… Predstavme si, že každá 
gigantická socha sa tiež môže zmeniť v malú miniatúru.
Môže sa stať plastika šperkom, či veľký dom zmeniťMôže sa stať plastika šperkom, či veľký dom zmeniť
v domček? Skúsme… Pomocou samoschnúcej hliny
si vyskúšame modeláciu tejto miniatúry. Bude
to chcieť riadnu precíznosť. 

Podujatie je dokumentované
kamerovým a fotograckým

záznamom.  Záznam je umiestnený
 na www.turiecgallery.sk

 a facebookovej stránke TG.

Turčianska galéria v Martine
www.turiecgallery.sk

Daxnerova 2, 036 01  Martin
GPS: N49°3’46” E18°55’14”

Návštevné hodiny:
utorok - piatok: 9.00 – 17.00 h

sobota: 11.00 – 17.00 h
       

Všetky aktivity prebiehajú pod vedením galerijných 
pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. 
Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká 
poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. 
Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, 
zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Deťom 
program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť program umožňuje neopakovateľným spôsobom rozvinúť 
umelecké cítenie a prehĺbiť vedomosti priamym kontaktom 
s vystavenými dielami.
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