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Projektziel

Vertiefung der Zusammenarbeit und Verbesserung

der Kommunikation zwischen den Schulen durch

die Verbesserung der Sprachkompetenz und des

Wissens über die Kultur des Nachbarlandes.

Cel projektu

Pogłębienie współpracy i polepszenie komunikacji

pomiędzy przedszkolami/ szkołami poprzez

polepszenie kompetencji znajomości języka

i wiedzy o kulturze kraju sąsiada.

Kleine Künstler im polnisch-sächsischen 
Grenzraum

Mali Artyści na pograniczu polsko
-saksońskim
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Projektbeschreibung

Während der Projektaktivitäten hatten die Kinder

(Teilnehmer) die Möglichkeit, durch den Kontakt

mit Künstlern die Geheimnisse der bildenden Kunst

kennenzulernen und unabhängig zu handeln. Sie

konnten ihre kleinen Kunstwerke mit professionellen

Materialien schaffen. Sie lernten verschiedene

Arten von Bildern zu erkennen: Porträt, Selbstporträt,

Landschaft, Schtaffage, Stillleben. Sie lernten, was

Skulpturen und Basreliefs sind. Sie konnten auch in

der Praxis mit verschiedenen Maltechniken

handeln. Sie trafen berühmte polnische und

deutsche Künstler. Sie haben gelernt, dass Kunst

die Freiheit ihre Gedanken auszudrücken bedeutet.

Infolgedessen verbesserten sich die

Sprachkenntnisse und die Kultur des

Nachbarlandes. 208 Kinder aus Polen und 112 aus

Deutschland nahmen an dem Projekt teil.

Opis projektu

Podczas działań projektowych dzieci (uczestnicy)

miały możliwość zapoznania się z tajnikami sztuki

plastycznej poprzez kontakt z artystami, oraz

samodzielne działanie. Mogły tworzyć swoje małe

dzieła sztuki przy pomocy profesjonalnych

materiałów. Nauczyły się rozpoznawania różnych

rodzajów obrazów: portret, autoportret, pejzaż,

sztafaż, martwa natura. Dowiedziały się co to jest

rzeźb i płaskorzeźba. Miały również możliwość

praktycznego działania za pomocą różnorodnych

technik malarskich. Poznały słynnych polskich

i niemieckich artystów. Dowiedziały się, że sztuka

to jest wolność wyrażania swoich myśli.

Dzięki temu nastąpiło polepszenie znajomości

języka i wiedzy o kulturze kraju sąsiada.

W projekcie wzięło udział 208 dzieci z Polski i 112

z Niemiec.


