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Урок №20 Известни художници: Леонардо да Винчи
А. Сподели интересни факти, за да предизвикаме интерес и внимание на детето - 5 мин

Интересен факт №1: 240 милиона долара – точно толкова бе готово да плати полското
правителство за "Дамата с хермелина" на Леонардо да Винчи. Картината е определяна като
най-ценната, изложена в Полша. Платното, рисувано от гениалния художник през 1490 г., от
повече от 200 години е част от колекцията на фамилия Чарториски.
Интересен факт №2: За 300 милиона долара през февруари 2015 г. е купена картината на
Пол Гоген Nafea faa ipoipo – “Кога ще сеомъжиш?” на таитянски. Продавачът е фамилия
Щехелин – наследници на изключително ценна колекция.

Б. Същинския урок, който да разкажем структурирано, на база на опорни точки - 15 мин

Урок

Леонардо да Винчи освен художник е бил гениален изобретател. Ето някои интересни
факти от живота му.
1. Да Винчи е роден в семейство на бедна селянка и богат нотариус. Имал е домашно
образование.
2. Имал е умението да свири на лира, при това много добре.
3. В определен период от време се е смятало, че да Винчи е хомосексуалист, за което има
заведено дело. Обвиняват го, че е посегнал на момче, което му е позирало за
картините. Това обвинение не се доказва и да Винчи е оправдан.
4. Една от най-нашумелите му картини (и все още неразгадани) е Мона Лиза. Има
изключително много теории за нея, за това какво е нарисувано и защо по точно този
начин, но все още няма единна теория, която да обяснява картината. По едната теория
Мона Лиза е всъщност самият Леонардо – направил си е автопортрет. Друга интересна
теория гласи, че тя е била бременна и е успяла да скрие това, за което и всъщност е
щастлива и леко усмихната. Според трета теория, пред Джокондата имало хора,
специално доведени, за да я развличат.
5. Защо небето е синьо е въпрос, чийто отговор първи дава Леонардо в своята книга „За
живописта”.
6. Леонардо е успявал да работи прекрасно и с двете си ръце. Твърди се, че е пишел с
едната, докато успешно рисувал с другата.
7. Да Винчи не е можел да чете достатъчно добре, тази форма на нарушено концентриране
се нарича дислексия.
8. Известен факт е, че той е писал своите творби огледално.
9. Леонардо да Винчи е направил много проекти на подводници, на тъкачни станове, на
танкове, както и на летящи машини.
10. Да Винчи е първият живописец, който е започнал да разчленява трупове – целта му е
била да види какъв всъщност е строежът на мускула.
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11. Той е установил, че Земята е доста по-стара, отколкото е написано в Библията.
12. Няма нито един автопортрет, за който със сигурност може да бъде казано, че е негов.
13. Изобретенията, които стоят в основата на водното снаряжение са дело именно на
Леонардо да Винчи – изобретил е дихателен апарат, описал е какво е необходимо и как
се правят подводни потапяния.
14. Смята се, че да Винчи е първият човек, който е установил какво се "разчита" по
кръговете на дънерите на дърветата.

В. Да поработим за грамотността - 10 мин

Диктовка на тема, свързана с урока
През 1894 Пол Гоген решава да се завърне в Таити. След тежко пътуване, след повтарящите
се периоди на глад, наред с периодите на алкохолизъм и тютюнопушене, крайно изтощен,
той пристига в Папеете. Купува малка хижа в едно отдалечено село и отива да работи в нея.
Палитрата на художника разцъфтява с ярките цветове на тропическата зеленина, морето,
слънцето и пясъка. Вдъхновява го новата му любов, 14-годишната Таху, която го утешава и
му позира за картините. Много от най-добрите творби на Гоген от този период изобразяват
младото момиче, така че родителите му приемат брака с Гоген. В края на 1896 се ражда
първото им дете, което скоро умира.

Г. Забавни въпроси, които ако не можем да отговорим заедно с детето, можем да си помогнем и
с интернет и заедно да потърсим отговора. Един въпрос може да остане за самостоятелно
търсене за следващия урок или да обсъдим по телефона - 5 мин

Въпроси
1. Коя е най-известната картина на Да Винчи?
2. Какво най-много е вдъхновявало Гоген за уникалните му картини?
3. Какво най-много те радва да рисуваш? Ако можеш да нарисуваш само една картина,
какво ще включва тя?

Основни насоки за помощник-учителите:
1. Не е нужно да си професионалист – тук си, за да помогнеш на едно дете да научи
нещо и то е не е задължително да бъде съобразено с програмата на МОН. Представи
си, че четеш енциклопедия с детето на съседите.
2. Ако все пак се притесняваш, не се притеснявай да питаш координатора за съвет.
3. Можеш да получиш и педагогически насоки, как да проведеш урока си и от главния
учител на занималните ни, Павел Топалов, неговият телефон е 0893/202020.
4. Можеш да ползваш телефон и интернет за урока, стига да бъде, за да търсите
информация по темата. Може и по друга тема, важното е да научим нещо с детето,
а понякога също толкова важно е да го научим как само да намира информацията.
5. Можеш да споделиш мнения, съвети или нови уроци, разработени от теб на
pk@podaretekniga.org
С благодарност към нашите смели помощник – учители,
Фондация Подарете книга

