
NA RATUNEK MONA LISIE!
Bądź jak mistrz Leonardo



Wydrukuj tę stronę lub zeskanuj
kod i przejdź pod ten adres :)

https://artprojectsforkids.org/w
p-

content/uploads/2019/03/Deluxe-M
ona-Lisa-Tem

plate-4.pdf



Dziś naszą zabawę zaczniemy trochę... wspak. 
Wydrukuj poprzednią stronę z niekompletnym

wizerunkiem Mona Lisy, a potem spróbuj zabawić się
w detektywa i odkryć, jak może wyglądać cały obraz.
Nie bój się stawiać zaskakujących pytań i odważnych

tez! Kim jest Mona Lisa?  Strażakiem, księżniczką?
A może w ogóle nie jest człowiekiem? Zastanów się

też, gdzie się znajduje. W pięknej komnacie,
w ogrodzie, w kosmosie, sklepie? 

Twórz, kreuj, kombinuj!

Przed nami zadanie dla prawdziwych detektywów! 
Niemal cały obraz "Mona Lisa" pędzla Leonarda da Vinci
został skradziony. Podstępny złodziej pozostawił tylko
dłonie i twarz tajemniczej damy. Do nas należy zadanie
odtworzenia całego jej wizerunku. Nie mamy jednak
żadnych wskazówek...



kredki
pisaki
farby
plastelinę
gotowe elementy: pluszowe pompony, oczka 

włóczkę lub kordonek
wycinanki lub wycinki z gazet

JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?

W tym wyzwaniu nie ma ograniczeń. Skorzystaj 
z dowolnych technik i metod, od rysunku po kolaż.
Możesz wykorzystać:

        i drucik kreatywny

TO ZADANIE TO RÓWNIEŻ ŚWIETNY POMYSŁ NA
RODZINNĄ GRĘ LUB WYZWANIE DLA ZNAJOMYCH!



I to właściwie wszystko!
Daj się ponieść wyobraźni
i twórz niezliczone
wizerunki Mona Lisy...



autorem tego dzieła jest Leonardo da Vinci
obraz powstał między 1503 i 1519 rokiem
do obrazu pozowała prawdopodobnie Lisa Gherardini. Obraz
zamówił jej mąż, Francesco Del Giocondo
najmniejsza kopia obrazu ma zaledwie 30 mikrometrów
powierzchni
w 1911 roku Mona Lisa została skradziona z Luwru, a jednym 

obecnie obraz znajduje się za pancernym szkłem w specjalnie
zabezpieczonym pokoju, którego stworzenie kosztowało blisko
7 milionów dolarów
do Mona Lisy można... napisać list. Od 1815 roku obraz ma własną
skrytkę pocztową i dostaje setki listów od wielbicieli!

A na koniec poznaj słynny oryginał!
Czy wiesz, że...

        z podejrzanych o jej kradzież był... Pablo Picasso


