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Дата ____________
Клас ____________
Тема. Пропорції та масштаб. Елементарні поняття про будову фігури людини, ___________________
її складові частини. Композиційні засоби досягнення художньої виразДодатковий
ності зображення (розмір зображення). «Мистецькі захоплення дітей».
матеріал до уроку
Мета. Ознайомити учнів із поняттям «пропорція». Розповісти про будову тіла
людини, її складові частини. Навчати школярів передавати пропорції
тіла людини, створювати малюнки шляхом узгодження величини зображення з розміром робочої поверхні. Спонукати учнів до виявлення
особистісно-ціннісного ставлення до творів мистецтва. Розвивати кмітливість, спостережливість, увагу, художньо-практичні уміння та навички. Виховувати інтерес до образотворчої діяльності.
Обладнання: 1) проектор, комп’ютер (ноутбук), екран, педагогічний програмний засіб;
2) художні матеріали й інструменти: гуаш, баночки для води, пензлі,
серветки, палітри, олівці, зошити-альбоми;
3) література:
Образотворче мистецтво: підруч. для 2 кл./ О.В. Калініченко, В.В. Сергієнко.
Програма «Образотворче мистецтво. 1—4 класи загальноосвітніх навчальних закладів», 2011.

Урок 17

Хід уроку
І. Стимулювання і мотивація навчально-пізнавальної діяльності.
— Незабаром у Країні Образотворчого Мистецтва свято — зустріч тих, хто
любить мистецтво. Кожен готується до нього по-своєму. Хтось малює картину чи ліпить скульптуру, або вишиває. Хтось розучує пісню, дехто придумує
танець.
Робота з підручником.
— Роздивіться в підручнику (с. 72—73), як художники зобразили заняття
дітей мистецтвом.
— А чи подобається вам малювати людей? Чому?
(Слайд — дитячі малюнки.)

— Інколи не вдається намалювати своїх тата, маму, друзів такими, якими
вони є насправді. А все через те, що, зображуючи людину, діти малюють круглу або овальну голову, а руки, ноги, тулуб схожі на прямокутники. Справжні
форми людського тіла набагато цікавіші, та навчитися їх малювати зовсім неважко.
ІІ. Визначення мети і завдань уроку.
— То про що б ви хотіли сьогодні дізнатися? (Яка будова фігури людини?)
— Чого прагнете навчитись? (Малювати людей.)
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
— Пригадайте, з яких частин складається фігура людини. (Голова, шия, тулуб, руки, ноги.)
— Якщо роздивлятись фігуру людини, можна сказати, що голова не така
кругла, як м’яч, а видовжена. На обличчі є лоб, брови, очі, ніс, рот, збоку —
вуха. Голова тримається на шиї, яка є продовженням тулуба.
— Які частини тіла відносяться до тулуба? (Грудна клітка, живіт.)
— Між грудьми і животом знаходиться талія. Це — найтонша частина тулу51

ба. На ній хлопчики носять ремінь, а дівчатка зав’язують поясок.
— Продовженням тулуба є ноги. Вони приєднуються знизу, а не збоку, як
іноді малюють діти. Ноги закінчуються п’яткою та стопою.
— В місці, яке ми називаємо плечем, до тулуба кріпляться руки. Вони закінчуються долонею.
— Руки і ноги різні за товщиною. Посередині рук є лікті, посередині ніг —
коліна.
— Довжина тулуба разом із шиєю, рук і ніг може бути однаковою (підручник, с. 74). Іноді ноги можуть бути довші від тулуба — тоді людина буде
вища ростом. Але руки завжди по довжині такі, як тулуб разом із шиєю. Таке
співвідношення розмірів частин тіла між собою та зростом людини називають
пропорціями.
— У пропорціях фігури дорослої людини і дитини є деяка відмінність. У
чому вона? Підготуйтесь відповісти на це запитання після перегляду репродукцій картин.
(Слайд—шоу.)

(У дорослих людей ширина голови вполовину менша від ширини плечей, а у дітей
трохи вужча від плечей, у малюків ширина голови і плечей однакова.)
— Використовуючи одержані знання, схему в підручнику (с. 74), спробуйте
намалювати дитину, яка займається певним видом образотворчої діяльності.
— З чого ж почати роботу? З побудови малюнка на площині в межах заданого розміру.
Робота в зошиті-альбомі.
— Виберіть малюнок, де зображення дитини найкраще вписується у картину.
— Фігура людини симетрична, а тому починайте малювати, провівши вісь
симетрії (учитель виконує навчальний малюнок на дошці).
— Позначте висоту фігури, а потім розділіть її на п’ять однакових частин.
— У першій частині намалюйте голову. У другій і третій — шию та тулуб, а
у четвертій і п’ятій — ноги.
— Намалюйте руки.
— Додайте деталі: обличчя, одяг тощо.
— Зафарбуйте все фломастерами відповідного кольору.
ІV. Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.
Учні беруться до виконання завдання. Коли діти працюють, учитель контролює
процес, консультує з добору кольорів, акцентує на гармонійності малюнків, надає
індивідуальну допомогу тим, хто її потребує, підтримує творчу атмосферу.
Фізкультхвилинка.
Нумо, в коло, всі у коло, (Діти стають у коло.)
та уважніше глядіть!
Все, що (ім’я дитини) нам покаже,
разом будемо робить. (Діти імітують дії музиканта, художника, танцюриста, співака.)
V. Перегляд, аналіз та оцінювання учнівських робіт. Підсумок уроку.
За декілька хвилин до закінчення уроку діти організовують імпровізовану виставку.
— Пригадайте, які завдання ми ставили на початку уроку? Чи вдалось нам
їх виконати? Про що ви дізналися сьогодні? Чого навчилися? Про що б хотіли
дізнатися згодом?
52

Сонце
Блискавка
Ружа
Сосна

7. Хто з котів на якій картині живе? Постав літеру
літеру

Ж

біля твору живопису і літеру

С

біля твору графіки,

— біля скульптури.

Ж

Г

С

Г

8. Яку з тварин зображено в русі? Постав поруч знак

V

V

III. Перевірка, корекція й оцінювання вмінь учнів.
Робота в зошиті-альбомі.
1. Доберіть теплий і холодний колорити для осіннього та зимового краєвидів.
2. Перетворіть одну з композицій в асиметричну.
3. Прикрасьте декором закладку до книжки.
Учні беруться до виконання завдання. Коли діти працюють, учитель контролює
процес, консультує з добору кольорів, дає поради щодо схеми розміщення об’єктів,
підтримує творчу атмосферу.
Фізкультхвилинка.
Руки — вгору, ширше плечі,
раз, два, три, біжить малеча.
101

Руки так ми покладемо,
головою повернемо.
Потім гарно всі присядем
і за парти тихо сядем.
За декілька хвилин до закінчення уроку діти організовують імпровізовану виставку.
IV. Підсумок навчальної діяльності.
«Шість капелюхів мислення».
Учні одягають кольорові капелюшки, попередньо ознайомившись із запитаннями, які вони «приховують», висловлюють свої думки.
Жовтий капелюх. Чи задоволені ви результатами своєї роботи?
Зелений капелюх. Що було новим для вас?
Синій капелюх. Чи будуть одержані навички для вас корисними і потрібними в житті?
Білий капелюх. Яка ще інформація вам потрібна?
Чорний капелюх. На що у майбутньому варто звернути особливу увагу?
Червоний капелюх. Які почуття у вас виникають?
— Ось і завершується наш останній у другому класі урок. Попереду вас чекають канікули. Сподіваюся, що вони принесуть лише радість та задоволення,
будуть наповнені цікавими зустрічами і приємними враженнями. Насолоджуйтесь красою навколо себе і переносьте її на папір, а знання і вміння, отримані
на уроках, допоможуть вам у цьому. Я ж буду з нетерпінням чекати зустрічі з
вами, вже третьокласниками. Щасливих вам канікул! До побачення!
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