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Юний друже!

Запрошую тебе до подорожі в Країну мистецтва. Цей альбом стане помічником до 
підручника в образотворчому мистецтві. Разом із друзями ти навчишся розрізняти 
кольори, форми, будеш знати секрети композиції та розуміти мову образотворчого 
мистецтва, пізнаєш народне українське мистецтво розпису, писанкарства, ознайо-
мишся з народними іграшками та народними костюмами. 

Разом ми побуваємо в гостях у митців, що створюють твори живопису, графіки, 
архітектури, скульптури. На тебе чекають  виконання цікавих творчих завдань і тес-
тів. Ми будемо разом створювати малюнки, робити аплікації, розписи, розгадувати 
загадки, ребуси, спробуємо розкрити твої творчі здібності у ліпленні. Увесь навчаль-
ний рік ми мандруватимемо стежками Країни візуальних мистецтв, познайомимося з 
тими, хто створює твори мистецтва, дізнаємося про  секрети мистецької творчості. 

Бажаю тобі успіхів та наснаги!
                                                                                                             Авторка

— дай відповідь на запитання

— завдання підвищеної складності

— хвилинка творчості 

— ігровий майданчик

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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I частина.I частина.  У  УРОКРОК 2. Зустріч з мистецтвом 2. Зустріч з мистецтвом
 Які види мистецтва входять до складу ві-

зуальних мистецтв? Заповни схему. 
 Знайди серед репродукцій картин ту, що 

зображає літній пейзаж. Зафарбуй біля неї 
кружечок. Опиши, що ти бачиш. Якими ко-
льорами художник зобразив літо? 

 Підказка:

 Живопис (1), графіка (2), архітектура (3),  
        скульптура (4), декоративне мистецтво (5).

Візуальні 
мистецтва

Тема 1. мТема 1. мОВА МИСТЕЦТВАОВА МИСТЕЦТВА  
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 Створи малюнок під назвою «Сонячний літній день». Викорис-
тай пастель або олівці. Добери кольори, які тобі нагадують 
веселе літо.

Спробуй скласти 
вірш 
«Мій щасли вий 
сонячний день».



6УРОК 4. Природа в мистецтвіУРОК 4. Природа в мистецтві      

 Розглянь ілюстрації. На всіх картинах зо-
бражено природу, отже, це — пейзажі. 
Пригадай, що пейзажі бувають: міськими, 

сільськими, морськими та гірськими. 

Впиши біля кожної картини номер, який 
буде означати пору року (1 — літо, 2 — 
осінь, 3 — зима, 4 — весна), і напиши вид 
пейзажу. 
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 Намалюй морський пейзаж за зразком акварельними або гуа-
шевими фарбами.
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