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Programele dedicate învățământului preșcolar cuprind o vizită interactivă în
galeriile permanente sau în expozițiile temporare și activități practice, creative.
Ele sunt special concepute pentru a putea fi incluse în proiectele educative
ale grădinițelor, generând corespondențe directe cu cele două arii curriculare
specifice învățământului preșcolar:
Cine sunt/suntem? și Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Programele se desfășoară la Muzeul Național de Artă al României sau la
Muzeul Colecțiilor de Artă. Toate materialele pentru activitățile creative sunt
puse la dispoziție de muzeu.
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7- max. 30
Preț: între 25 și 27 lei/copil

Alege unul dintre următoarele programe:

1. Călătorie prin anotimpuri

2. Întâmplări din grădină

3. Sunetele din picturi:
Trandafirii lui Domenico Veneziano

Programul include o vizită interactivă, un
moment de teatru și o activitate creativă.
Descoperim culori și fenomene legate de
anotimpuri în tablouri semnate de I. Andreescu,
N. Tonitza, I. Țuculescu, I. Iser, Șt. Luchian,
J. Steriadi, Th. Pallady. Învățăm despre formă
și conținut în pictură și despre arta pictorilor
români moderni prin dialog, jocuri și aplicații.
Participăm la o scenetă de teatru despre
aventurile unui șoricel și ale unei ciocănitori iar
la final realizăm o lucrare de artă inspirată de
tabloul studiat.

Flori, legume și fructe sunt personajele unei
povești captivante, istorisită de o albină și un
fluture, mari maeștri ai teatrului de păpuși.
Întâmplările se petrec chiar în tablouri! Din ele
învățăm despre culori, forme, gusturi, despre
numere și spațiu. Și pentru a nu uita ce am
învățat din pictură despre natură, desenăm și
colorăm fructe, flori și legume.

Plecând de la elementele pe care le vedem
în imagini și posibila lor poveste, ne punem
întrebări: Cine sunt personajele și unde se află?
Ce plante observăm? Câte tipuri de trandafiri
cunoaștem? Aflăm despre cum lucrau pictorii
din vremea lui Veneziano. Apoi alcătuim mici
compoziții sonore de grup și creăm sunetele
care s-ar putea auzi în pictură, cu ajutorul
unor instrumente muzicale consacrate sau
improvizate.

Obiective:

Obiective:

Obiective:

- dezvoltarea creativității și abilităților de
exprimare artistică;
- dezvoltarea gândirii asociative prin realizarea
de legături între artă şi realitate, între artă şi alte
domenii ale cunoaşterii;
- dezvoltarea spiritului de observație prin
identificarea unor detalii şi a unor elemente de
limbaj plastic.
Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Galeria de Artă
Românească Modernă sau Muzeul Colecțiilor
de Artă
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7- max. 30
Cost: 27 lei/ copil
Programul se organizează la cerere în
Galeria de Artă Românească Modernă în zilele
de miercuri, joi, vineri, sau în Muzeul Colecțiilor
de Artă în zilele de luni și marți prin înscriere
cu minim o săptămână înainte la adresa:
educatie@art.museum.ro

- dezvoltarea spiritului de observație prin
identificarea formelor și elementelor din pictură;
- facilitarea experiențelor prin care operele
de artă devin relevante pentru fiecare copil în
parte.

- dezvoltarea spiritului de observație și a
capacității asociative;
- dezvoltarea gândirii sinestezice prin asocierea
sunet - ritm - corespondent vizual.

Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Galeria de Artă
Românească Modernă
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7- max. 30
Cost: 27 lei/ copil

Program susținut de Asociația ArtCrowd
Loc de desfășurare: Galeria de Artă
Europeană
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7- max. 30
Cost: 25 lei/ copil

Programul se organizează la cerere în zilele
de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa:
educatie@art.museum.ro

Programul se organizează la cerere în zilele
de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa:
educatie@art.museum.ro
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