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Pory roku i sztuka w fundacji Miró
1 Cele ogólne:

● Doskonalenie rozróżniania różnych rodzajów linii, niektórych figur, kolorów
(atrybuty)

● Doświadczenie poczucia sukcesu
● Doskonalenie kontroli nad ciałem i ręką

2 Słownictwo - słowa-klucze
Linie proste i krzywe, koło, identyfikacja atrybutów, zrównoważone użycie kolorów
(ilość i mieszanie kolorów), Sztuka Joana Miró

3 Kompetencje do zrównoważonego rozwoju
● Kompetencje antycypacyjne  (Co się stanie?)
● Kompetencje myślenia systemowego (rozróżnianie atrybutów)
● Kompetencje normatywne (rozumienie znaczenia swoich działań)
● Kompetencje strategiczne (obserwacja w celu identyfikacji i tworzenia)

4 Filary zrównoważonego rozwoju
Ekonomiczny:
Społeczno-kulturowy:
Środowiskowy:

5 Dziedziny STEAM
S, T, E, A, M

6 Metodyka nauczania/ przebieg aktywności
Wprowadzenie
1. Zadawaj pytania aktywizujące wiedzę dzieci: Czy wiecie, kim był Joan Miró? Czy

znacie jakieś jego prace (na przykład na ulicy, lotnisku w Barcelonie)?
Rozwinięcie

2. Zwiedzanie Fundacji Miro na górze Montjuic (Barcelona)
3. Podążanie za wyjaśnieniami przewodników
4. Poszukiwanie obrazów Joana Miró (użycie wiosennych kolorów)
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5. Wybór jednego obrazu (dokonanie głosowania pomiędzy 5 obrazami wybranymi
wcześniej przez nauczycieli)

6. Odtworzenie wybranego obrazu
Zakończenie
7. Wyeksponowanie rysunków w holu szkoły
8. Wyjaśnienie doświadczenia (zastosowanie kolorów i użytych kształtów)
9. Podzielenie się doświadczeniem z rodzinami

7 Oczekiwane efekty uczenia się
Dziecko:
● rozpoznaje różne rodzaje linii
● rozpoznaje i rysuje figury
● opowiada o związku między obrazami i wybieraniu wiosennych kolorów
● rysuje różne rodzaje figur i linii
● czerpie radość z aktywności
● kontroluje ciało i ręce (drobne umiejętności motoryczne)

8 Ewaluacja
Ocena wstępna. Zadawanie dzieciom pytań dotyczących muzeów i osoby Joan Miró.
Ocena formatywna. Systematyczne obserwacja z wykorzystaniem rubryki opartej na
celach, aby wiedzieć czego dziecko się uczy.
Ocena podsumowująca. Wykorzystanie rubryki do oceny, aby wiedzieć czego się
dziecko nauczyło (oczekiwane efekty uczenia się) po procesie formatywnym.

9 Materiały i wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia
zajęć (narzędzia, składniki itp.)

1. Przestrzenie Fundacji Joan Miro
2. Przewodnicy po fundacji (zasoby ludzkie)
3. Papier
4. Farby do malowania palcami
5. Płótno malarskie
6. Szmatki
7. Sznur do wieszania obrazów
8. Klamerki do ubrań
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10 Otoczenie, w którym mają być przeprowadzone zajęcia:
1. Zajęcia w sali lekcyjnej - przewidywanie
2. Plener - Fundacja Miro
3. Zajęcia w klasie / w domu. Przeprowadzenie refleksji końcowej

11 Literatura - źródła:
Miró Fundation: https://www.fmirobcn.org/en/ Joan Miró and the use of colors:
https://clic.xtec.cat/projects/miro/jclic.js/index.html Joan Miró: symbols and colors:
https://trescaixesplenesdart.files.wordpress.com/2009/08/joan-miro-els-simbols-i-els-
colors-interactiu3.pdf
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