Phấn Ướt
Không giống như bút chì, phấn viết có tính chất đặc biệt là có thể vẽ
trên các mặt bằng, hãy để cho các em cảm nhận được các em đang vẽ
gì. Phấn có thành phần cấu tạo khác biệt vì khi bị ướt phấn sẽ làm cho
đường vẽ đậm và mềm mại hơn. Các em sẽ thấy thích thú khi thử dùng
phấn để vẽ lên các mặt bằng khác nhau. Trong The Wonder Cabinet các
em sẽ khám phá ra bằng cách vẽ trên giấy hay trên bảng đen.
Trong The Wonder Cabinet:

Ở nhà:

The Wonder Carbinet sẽ cho các em
cách nhìn khác khi nghĩ về phấn. Khi
phấn được nhúng vào nước thì thành
phấn cấu tạo sẽ khác với phấn khô và
làm cho đường vẽ đậm và mềm mại hơn.
Các em có thể thử nghiệm bằng cách
trộn những màu khác nhau và tạo những
nét vẽ mới và các kiểu mẫu và ngay cả
làm nhòe những nét vẽ bằng cách dùng
sơn hay cọ chải.

Bạn có thể mở rộng việc học hỏi của con
bạn về nước và phấn viết ở nhả với một
cách thức hơi khác một chút. Thay vì
dùng phấn ướt trên một mặt khô, bạn có
thể làm ngược lại bằng cách dùng phấn
khô vẽ trên một mặt ướt. Con bạn có thể
dùng phấn khô vẽ trên một tấm giấy thủ
công ướt. Dùng những tấm giấy thủ công
màu đậm thì tốt nhất. Để cho những em
nhỏ cầm nắm dễ dàng hơn nên dùng
những phấn viết cỡ lớn dành để vẽ trên
vỉa hè. Một ý tưởng khác là làm ướt một
vùng trên vỉa hè rồi để cho con bạn kéo
phấn qua vũng nước để vẽ.

Các em có thể khám phá sự khác nhau
giữa việc vẽ trên giấy so với vẽ trên bảng
đen. Mỗi vật liệu có kết cấu khác nhau
và dùng bảng đen thì các em có thể bôi
xóa và bắt đầu trở lại.
Điều muốn nhấn mạnh ở đây là việc sử
dụng các vật liệu chứ không tạo rạ một
hình dáng hay một thiết kế được công
nhận bởi mọi người. Các em được
khuyến khích nói về màu sắc và những
đường nét do các em tạo ra qua việc thử
nghiệm.

Vật liệu đề nghị:






Phấn vẽ trên vỉa hẻ
Nắp hộp, xô nhỏ hoặc hộp để chứa
nước
Giấy thủ công màu đậm
Những miếng bọt biển
Cọ vẽ lớn

