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DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

This activity focuses on the progression of creative
thinking development through making sculptures.
Students will learn how to use traditional tools and
to use all different materials as clay, wood, plastic
sheet, paper, and found objects.
To discover their creation and imagination, they
will work on the provided theme and create their
sculpture in 2 dimensions (painting, drawing) and
3 dimensions (volume, sculpture) as well.
During the class, they will get more hands-on
experience as they go through all various
techniques, sculpturing, collage, folding etc.

Dans cette activité, toutes les œuvres s’appuient sur
un développement de l’idée créative des élèves pour
apprendre la manipulation des outils traditionnels et
l’utilisation de divers matériaux : de l’argile, du bois, du
plastique, du papier et des objets trouvés.
En découvrant leur créativité et imagination, les
enfants travailleront par rapport au thème proposé et
réaliseront des objets en 2 dimensions (peinture,
dessin) et en 3 dimensions (volume, sculpture).
La pratique de la sculpture combine des techniques
variées : modelage, collage, pliage etc.
Chaque élève développe son propre projet pendant
les deux sessions d’AES. A la fin de l’année scolaire, en
participant au projet final, les sculpteurs vont coopérer
avec des élèves des ateliers « Théâtre » et « Peinture »,
à la production de décors pour un spectacle lors de la
journée « Fête des AES ».

Each student will create their own artistic sculpture
projects during two semesters and will collaborate
on making the stage decorations with the students
of the activities «Theatre » and « Painting » for the
final project of the year on the day of la « Fête des
AES »
ผลงานทุกชิ้นของกิจกรรมประติมากรรมเน้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนเพื่อให้รู้จักประยุกต์
ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมผสมผสานการใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่แตกต่างกันเช่นดินปั้นไม้พลาสติกกระดาษและวัสดุที่
พบหาได้นักเรียนจะได้คิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการ
ไปตามหัวข้อที่กำหนดให้โดยทำชิ้นงานออกมาทั้งใน
แบบสองมิติและสามมิติรวมถึงการฝึกสร้างงาน
ประติมากรรมด้วยเทคนิคที่หลากหลายเช่นการปั้นการ
ติดแปะและการพับเป็นต้นนักเรียนแต่ละคนต้องสร้างงาน
ประติมากรรมขึ้นเองตามแต่ละหัวข้อของงานตลอดระยะ
เวลาเรียนทั้งสองเทอมและก่อนสิ้นปีการศึกษาจะมีการ
ร่วมมือกับกิจกรรมละครและกิจกรรมภาพเพ้นท์เพื่อให้
นักเรียนได้ร่วมกันสร้างฉากที่จะต้องนำไปใช้ตกแต่ง
สำหรับการแสดงในวันงาน « Fête des AES » เป็นการ
ต่อยอดจากความรู้และแสดงศักยภาพที่นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการสร้าง
ผลงานร่วมกัน
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