Позакласна робота � Сучасні освітні технології

ФЕЄРИЧНА КУЛІНАРІЯ
Позаурочне заняття для 4-го класу
за STEAM-технологією

Інна КАРУК, Інна СТАХОВА, асистентки кафедри
дошкільної та початкової освіти,
ДПУ імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

М е т а. Ознайомити учнів з картинами майстрів
натюрморту і поняттям “кулінарія”. Зацікавити традиційними стравами народів світу. Формувати вміння
створювати натюрморти із продуктів. Розвивати і збагачувати мовлення, логічне мислення, вміння обґрунтовувати свою думку, співпрацювати в групі. Виховувати культуру харчування.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: мультимедійний комплект, презентація зі слайдами натюрмортів та традиційних страв різних народів, фрагменти
мультфільму; тексти про види страв, таблиця класифікації продуктів; тлумачний словник; кухонні ваги; мішечки з наборами продуктів; карта світу, картки з назвами країн для круїзу; аркуші паперу формату А3,

харчова плівка, таці зі шматочками продуктів; музичний супровід.
Зауваги
Заняття, чергуючи репліки, проводять двоє ведучих-старшокласників або вчитель з асистентом.
З учнями попередньо проводять словникову роботу, у ході якої з’ясовують значення таких слів:
Помпеї — давньоримське місто, яке загинуло під час
виверження вулкана.
Фреска — стінний розпис по вологій штукатурці.
Вітраж — композиція зі скла або матеріалів, що
просвічуються.
Круїз — морська подорож.
Лайнер — пасажирський корабель.

Хід заняття
І. Привітання
— Добрий день! Сьогодні ми хочемо запросити вас
до цікавого і захопливого світу, де водночас панують
логіка і мистецтво, творчість і раціональність, де поєднується непоєднуване і досягаються грандіозні
результати.
ІІ. Повідомлення теми заняття
Ведучі (по черзі)
— Це незвичайний світ — світ STEAM-освіти. Сьогоднішній майстер-клас присвячений саме їй.
— І ми покажемо вам на прикладі поєднання науки,
інженерії, мистецтва і технологій.
— А це і є те, що охоплює STEAM-освіта.
— Сьогодні ми маємо взяти дрібку завзятості,
крихту натхнення, жменьку наполегливості, багато
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креативності та створити з цього всього феєрверк
доброго настрою і позитивних емоцій.
— Я хочу запросити вас до галереї кулінарного мистецтва й ознайомити із шедеврами гастрономічної
творчості відомих майстрів пензля.
ІІІ. Робота з теми заняття
1. Розповідь про відомих художників
і їхні твори
Розповідь супроводжують демонстрацією репродукцій названих натюрмортів. Обмінюються враженнями від споглядання їх.
— Гармонійним поєднанням кольорів та форм продуктів захоплювалися здавна.
— Донині зберігся витвір невідомого художника
з античного міста Помпеїв, де він витонченими лініями і штрихами передає красу фруктів.

39

У фокусі: STEM-освіта

Жанр натюрморту діти зазвичай вважають досить
нудним, проте автори публікації пропонують нестандартний підхід до ознайомлення з такою творчістю майстрів пензля, а ще — з кулінарією. Пропоноване
заняття, яке дасть простір для польоту фантазії, буде цікавим як учням, так і педагогам.
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— Оригінальним у своєму жанрі є натюрмортфреска столового посуду,
де передано його різноманіття та сервірування
столу.
— Яскравими кольорами голландський живописець Хед Віллем
передає натуральність,
природність продуктів.

— Цікаво задумав і геніально написав “Натюрморт із цибулинами”
іспанський художник
Пабло Пікассо.
— “Я хочу повернути
природі вічність”, — любив повторювати великий французький художник Поль Сезанн.
— Він майстерно зображав гру світла і тіні на
фруктах, і це можна побачити на натюрморті “Персики та груші”.
— Використовуючи
різні кути зору на плоди
у натюрморті “Вишні та
персики”, художник зумів показати їх зусібіч.
— Іранський художник
Алі Акбар Садехі у своїх
роботах майстерно поєднує композиції традиційних іранських картин, персидські культурні
міфи з іконописом та
мистецтвом вітражу.

— Під пензлем майстра
гармонійно поєднуються
образи, кольори і форми.
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— Їжа — основний
об’єкт творчості художника з Нідерландів
Тжальфа Спарнаайя.

— Картини цього художника дуже реалістичні, на них відображені найдрібніші деталі
продуктів.
— Митець пише бездоганні полотна у стилі фотореалізму. Його картини,
схожі на фотознімки, прикрашають виставки по
всьому світу.
— Картини художника
абсолютно унікальні —
Тжальф Спарнаай створює їх лише в одному
екземплярі.
— Серед відомих художників України, які
пишуть натюрморти
з продуктів, — Сергій
Шаповалов, Ігор Деркачов, Віктор Довбенко (автор картини).
— У їхніх полотнах колоритно представлена
українська кухня. (Картина Віктора Довбенка)

— Усі митці натюрморту майстерно зображають різноманіття продуктів, їхню вишуканість і гармонійне
поєднання.
2. Ознайомлення з поняттям “Кулінарія”
— А чи знаєте ви, як називають мистецтво поєднання незабутнього смаку з оригінальним оздобленням та подачею страви? (Припущення дітей.)
— Так, це кулінарія. Відшукайте у тлумачному словнику визначення цього поняття.
Діти знаходять і зачитують визначення.
Кулінáрія — це сфера діяльності, пов’язана з приготуванням їжі.
Сукупність найпопулярніших страв країни чи народу,
яка відображає основні її традиції, культуру та економіку,
називають національною кухнею.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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