Първи стъпки
в рисуването
първа част
ОКТОМВРИ

Фокус върху развиване на рисувателните умения. Опознаване на
групата. Ще се концентрираме върху основите на рисуването:
как да композираме(поставяме) предмет на листа. Как да премерим
неговата височина, пропроции спрямо останалите предмети на
листа. Създаване на обем, използване на светлосенки. Елементи на
светлината и сянката.

НОЕМВРИ

През втория месец ще се концентрираме предимно върху
рисуването на фигура. Ще започнем с опростяване на тялото,
след което ще разгледаме как да го рисуваме по-динамично и
изразително. Постепенно ще добавяме обем и детайли върху него.
Ще се спрем и върху рисуването на ръце.

ДЕКЕМВРИ

През третия месец фокусът ще бъде върху рисуването на лица.
Ще започнем пак от опростяване, и свеждане до основни обеми.
след което ще разгледаме как се рисуват отделните му елементи.
Постепенно ще започнем да го изграждаме, за да можем да го
рисуваме от различни ъгли и гледни точки.

ЯНУАРИ

В този месец сме включили две теми. Първата е свързана
с изграждане на дълбочина в рисунката - перспектива. Как
изграждаме илюзията за пространство в листа, какви инструменти
имаме и можем да използваме.
Втората се фокусира върху цвят: Основни характеристики на
цвета, как получаваме различни тонове, как правим нови цветове,
как избираме, кои цветове стоят хармонично заедно.

Първи стъпки
в рисуването
втора част
ФЕВРУАРИ

Фокус върху измисляне и дизайн на персонажи. Започваме цялата
тема с писане на герои, където учениците ще си измислят
собствени герои във вече същестуващ свят. След, което ще се
фокусираме върху дизайна на тези герои. Как показваме характера му
визално и подаваме улики за това какъв е той.

МАРТ

Фокус върху измисляне и дизайн на светове. Постепенно от
героите ще преминем към това да дообогатим света, като всеки
ученик ще си измисли природна и градска среда, както и интериор,
след което ще ги нарисува. По време на рисуването ще разгледаме
въздушна и линейна перспектива.

АПРИЛ

Фокус върху историите и комиксите. През този месец ще говорим
за истории, какви елементи са нужни за да иамем история, какво е
история и как да напишем една.
Тази тема ще я обединим със създаването на комикси. Какви са
основните стъпки в създаването на комиксите. Как избираме какво
и как да покажем в тях? Какво ни е нужно за да имаме история и кое я
прави интересна?

МАЙ

Финален проект. През последния месец всеки ученик прави собствен
комикс проект с героите, които са измислили във фантастичния
свят. Целта е да обединим всички теми, които сме обсъдили по
време на курса.

