
Фломастери для декору

Фломастери для декору Malinos Dekozauber – це особливі фломастери,
які можна використовувати для прикраси різних видів матеріалів. Це чудовий
спосіб розвивати творчий потенціал дитини та зробити підготовку до будь-
якого свята веселою та незвичайною.

З допомогою цих фломастерів будь-яку чашку чи тарілку ваша дитина
зможе прикрасити улюбленими кольорами чи перетворити в казкового
героя.  А батьки можуть не хвилюватися за зіпсований посуд,  адже з
непористої поверхні чорнило запросто відмивається водою та миючим
засобом.

Всього одна упаковка таких фломастерів, і можна організувати творче
дозвілля дітей навіть на пляжі.  Адже всі малюки люблять збирати каміння
цікавої форми. Залишиться тільки висушити їх, і можна створювати шедеври з
фломастерами для декору Malinos Dekozauber.

Розвивати фантазію при підготовці до Нового року у своєї дитини тепер
теж просто та легко. Адже з фломастерами для декору Malinos Dekozauber
можна оздобити новорічну кульку чи вікно у своїй кімнаті.  Це принесе
додаткову атмосферу та дозволить дитині пишатися своїми здібностями.

Ще одне свято, яке можна урізноманітнити з цими фломастерами –
свято Великодня. Можна розмалювати яйце чи тарілку за власним бажанням
з дітьми різного віку.

Зразок конспекту заняття з розмальовування писанки та Великодньої
тарілки за допомогою фломастерів для декору Malinos Dekozauber.

Тема.  Розмальовування писанки та Великодньої тарілки

Мета: ознайомити дітей із звичаями та обрядами святкування Великодня,
вчити розмальовувати писанки та тарілку за допомогою фломастерів для
декору Malinos Dekozauber; виховувати старанність, акуратність; сприяти
формуванню поваги до праці народних майстрів і розумінню народно-
прикладного мистецтва.



Обладнання: підговлені яйця білого кольору, тарілка білого кольору,
фломастери для декору Malinos Dekozauber, зразки розмальованих яєць у
різних техніках.

Хід заняття

1. Організація робочих місць. Ознайомлення дітей з призначенням та
правилами роботи з фломастерами для декору.

2. Робота над темою заняття
- Ми розпочнемо із відгадування загадки:

Я кругленьке і біленьке,
Із усіх сторін гладеньке.
Усередині у мене незвичайне є життя
курки Ряби дитинча.(яйце)

Може і розбитись,
 може і зваритись.
А захоче – в птаха
Може перетворитись.( яйце)

- Яка чудова пора року – Весна! Як багато гарного настрою вона всім нам
дарує – дорослим і дітям. І саме на час оновлення природи, на радісну
весняну пору припадає одне з найвеличніших і найдавніших
християнських свят – Великдень. А символами Великодня і є яйце та
хліб.

- Існує багато технік оздоблення яєць:
«писанки»- коли орнамент наносять на білу поверхню яйця
розтопленим воском за допомогою писачка;
«дряпанки» - коли на поверхні яйця гострим кінчиком ножа або голки
видряпують візерунок;
«крашанки» - яйця, пофарбовані одним кольором;
«мальованки» - яйця, розмальовані довільно, від руки.

- Саме мальованки можна створити за допомогою наших чарівних
фломастерів Malinos Dekozauber. (фото мальованок фломастерами)

3. Виготовлення мальованки
- Оздобити яйце з допомогою фломастерів – дуже просто. Для цього

потрібно вибрати малюнок та необхідні кольори.



- Наприклад, для виготовлення мальованки-кролика потрібно за
допомогою чорного фломастера провести центральну горизонтальну
лінію по кругу (малюнок). Потім розфарбувати яйце до половини
(малюнок). А тоді малюємо дрібніші деталі – очі, вушка, щічки.
(малюнок).

- А доповнити малюнок можна білим фломастером, адже він малює і по
темніших кольорах.

4. Розмальовування тарілки
- А для мальованок ми ще розфарбуємо гарну Великодню тарілку. Для

цього прикладаємо шаблон зайчик, обводимо його чорним
фломастером. ( малюнок) Потім домальовуємо всі деталі (малюнок). І
кінцевий етап – розфарбовування кольором. Тільки пам’ятайте, що
після водою малюнок змивається. Тобто наступним разом можна
створити ще гарнішу композицію.

5. Прощання. Виставка робіт.


