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1.  Мистецтво в нашому житті. Пропедевтичне ознайомлення з ви-
дами образотворчого мистецтва, головними  засобами виразності. 
Малюнок “Сонячний день”.

2.  Графіка як вид образотворчого мистецтва. основні графічні мате-
ріали та інструменти. Малюнок “Хитра пляма”.

3.  Засоби виразності графіки: лінія, штрих, крапка, пляма. елемен-
тарні графічні способи передавання характеру поверхні, форми та 
декору зображуваних предметів.

4.  Силуетно-площинне зображення. ознайомлення з технікою гра-
тографії. Малюнок ”таємничий  ліс”.

5.  Живопис як вид образотворчого мистецтва. Матеріали й інстру-
менти художника. Малюнок “Золота осінь” (монотипія). 

6.  колір — головний засіб виразності живопису. Малюнок “Щедрий 
урожай”.

7.  актуалізація знань. основні, похідні, теплі та холодні кольори. 
8. ознайомлення з поняттями “хроматичні кольори”, “ахроматичні 

кольори”. Збагачення палітри колірних відтінків. Малюнок “ко-
тик мій сіренький”.

9.  Мова графіки та живопису. робота художньої майстерні видавни-
цтва “веселка”.

10. Скульптура як вид образотворчого мистецтва, її основні ознаки. 
ліплення сім’ї гарбузових.

11.  об’єм і фактура як засоби виразності скульптури. ліплення ли-
сички та лисенят.

12. рельєф (опуклий і заглиблений). Передавання фактури поверхні в 
рельєфі. рельєфне зображення рибок.

13.  архітектура як вид мистецтва. основні елементи архітектурних 
споруд. Хатинка Баби-яги.

14. Силуетне зображення будівель. 
15. Декоративно-прикладне мистецтво та засоби його виразності (де-

коративні форми, колір, орнамент). Скатертина для Снігуроньки.
16. Симетрична форма та роль вісі симетрії  в побудові. Поєднання 

силуетної форми й декору. Новорічна іграшка (ангелятко).
17. композиційні засоби досягнення виразності зображення (вибір 

формату, розміру зображення). ілюстрація до казки і. Франка 
“Заєць та Їжак”.

18. Пропорції та масштаб. Будова фігури людини. Малюнок казково-
го героя  Буратіно.

19. рівновага у композиції. Досягнення композиційної рівноваги 
шляхом розташування на площині великих і малих елементів.

20. композиційний центр. виокремлення головного в композиції. 
Натюрморт з фруктів. 

21. Статична та динамічна композиція. елементарне передавання ди-
намічного стану об’єктів. Малюнок “Хуртовина”.

22.  Способи передавання глибини простору за принципами “ближче-
нижче-більше”,”далі-вище-менше”. Малюнок української хати.

23. Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації пло-
щини. Досягнення рівноваги в асиметричній композиції. вити-
нанка “Святковий букет”.
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24. Зображувальні можливості кольору.  Поняття  “колорит”, “колір-
на гама”, “колірні асоціації”. Малюнок “танок метеликів”.

25. відтворення глибини простору за допомогою кольору. Деталіза-
ція переднього плану  методом загороджування. Груповий проект 
“весна прийшла”.

26. відтворення особливостей будови та зовнішнього вигляду об’єкта 
під час ліплення. композиція “У зоопарку”.

27. Формування художньо-конструктивних навичок створення ста-
тичного чи динамічного образу в скульптурі (круглій або рельєф-
ній). Персонажі казки “Золотий ключик, або Пригоди Буратіно”.

28. Декоративна стилізація форми. Створення декоративних образів в 
об’ємі. Груповий проект “Поляна з кульбабок”.

29.  Народна іграшка. Декоративний коник і баранець.
30. ознайомлення з традиціями писанкарства в Україні. колірна 

гама, символіка писанок різних районів України. великодня лис-
тівка.

31. використання стилізації та ритму як засобів створення орнамен-
ту. види орнаменту. Мій рушничок.

32. вибір формату, виявлення головного та другорядного під час 
створення декоративної композиції. композиція “Півень серед 
квітів”.

33. розширення уявлень про симетричну форму. ознайомлення з 
різноманітними прийомами обробки паперу. Груповий проект 
“Панно з квітами”.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 1

тема. Мистецтво в нашому житті. Пропедевтичне ознайомлення з видами 
образотворчого мистецтва, головними засобами виразності. Малюнок 
“Сонячний день”.

мета. ознайомити учнів з різними видами образотворчого мистецтва; вчити 
бачити красу навколишнього світу та відображати її в малюнках; вико-
ристовувати в своїх творах різноманітність кольорової палітри, форму-
вати естетичний смак, виховувати любов до рідного краю.

обладнання для вчителя. таблиці, ілюстративний матеріал і твори образотвор-
чого мистецтва (вишивки, статуетки, писанки, декоративний посуд).

обладнання для учнів. альбоми, кольорові олівці, прості олівці, гумки.

Хід уроку 

і. організаційний момент.
Світ навколо, наче казка,
неповторний, чарівний.
і побачити прекрасне
швидше ти лише зумій.
Сонечко заходить в клас,
до роботи братись час.
Пензлик ти мерщій бери,
все, що бачиш, відтвори.

іі. повідомлення теми уроку.
— Світ навколо нас надзвичайно красивий. твори образотворчого мистецтва 

допомагають нам краще зрозуміти красу цього світу. Мистецтво вчить умінню 
глибше бачити життя, розширює світогляд, пробуджує увагу і фантазію.

картини і малюнки, пам’ятники і статуетки, плакати й ілюстрації в книж-
ках, чудово оздоблені предмети побуту — все це твори образотворчого мисте-
цтва.
III. актуалізація опорних знань.

1. Слово вчителя.
— Здавна людина тягнулася до прекрасного. Про це свідчать наскельні 

малюнки, старовинні глечики, статуетки, прикраси.
У первісної людини з’явилася потреба в оздобленні тоді, коли з глини вона 

виліпила перший глечик. і здався він їй не дуже гарним. За допомогою вуглин-
ки намалювала квітку, що росла біля печери, листочки, краплинки і кривуль-
ки. Це їй сподобалося, почала вона розмальовувати стіни печери, прикрашати 
одяг. Ці звичаї збереглися до нашого часу.

2. работа з таблицею № 1.
3. робота з підручником (с. 6–7).
а) Бесіда вчителя з опорою на таблиці № 34–38.
— всі твори можуть бути виконані у стилі графіки (ілюстрації, етикетки, 

плакати, афіші), живопису (картини), декоративно-прикладного мистецтва 
(вишивка, кераміка, писанки), архітектури (будинки, церкви, музеї), скульп-
тури (пам’ятники) та дизайну (прикрашання територій і будівель).

— які твори мистецтва є у вас вдома?
4. Гра “З’єднай стрілочками” (с. 8).
 т. Шевченко. ілюстрація до твору “Сліпа”  скульптура
 в. Монастирський “верховинка”   графіка
 к. Белашова “Дівчинка”    живопис
 таріль       архітектура
 вишитий рушник     дизайн
 Газон       декоративно-
 види києва      прикладне мистецтво
5. Фізкультхвилинка.

Щоби гарно малювати,
треба пальці розім’яти;
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 15

тема. Декоративно-прикладне мистецтво та засоби його виразності (декора-
тивні форми, колір, орнамент). Скатертина для Снігуроньки.

мета. ознайомити учнів з різними предметами декоративно-прикладного 
мистецтва, засобами його виразності (кольором, формою, орнаментом), 
різними формами декору; виховувати відчуття кольору та форми, вміння 
правильно декорувати різні предмети; вчити охайності та точності під 
час роботи.

обладнання для вчителя. таблиці, виставка виробів декоративно-прикладного 
мистецтва (вишивка, різьба, посуд, іграшки з глини, витинанки, бісе-
роплетіння).

обладнання для учнів. альбоми, кольоровий та білий папір, фарби, пензлі, по-
судини з водою.

Хід уроку
і. організаційний момент.

іі. повідомлення теми та мети уроку.

ііі. актуалізація опорних знань.
1. Слово вчителя.
— У перекладі з французької “декор” — це малюнок, прикраса. отже, де-

коративно-прикладне мистецтво — це мистецтво прикрашати різні речі: одяг, 
посуд, будинки.

Здавна нашому народу притаманний потяг до прекрасного. кожна хата 
хизувалася вишитими рушниками, розписаним глиняним посудом, вишитим 
та декорованим одягом. 

тому про декоративно-прикладне мистецтво говорять, що воно є побутове, 
ужиткове, таке, що нас постійно оточує, прикрашає наше життя.

— які речі декоративно-прикладного мистецтва є у вас удома?
2. види декоративно-прикладного мистецтва.
а) вишивка. 

Гострий кінчик дуже маю,
в вушко нитку протягають,
дуже люблю працювати,
шити й одяг прикрашати. (Голка.)

— Що роблять голкою?
— Що прикрашають вишивкою?
— Що зображують на вишивках?
— як називають людину, яка вишиває?
б) Гончарство.

Можу все для вас зробити,
посуд, іграшку зліпити.
тож прислухайся, мій друг,
як співа гончарний круг.

Гончарство — це вироби з глини: іграшки, посуд, прикраси. 
— як називають людину, яка займається гончарством?
в) різьба по дереву.

чи шкатулку, чи поличку,
чи для булочки хлібничку
може він для вас встругнуть,
бо різьбяр його зовуть.

— Що зображують на виробах з дерева?
г) Писанкарство.

котились писанки по травах,
по квітах пишних, кучерявих.
ввібрали фарби неба і землі
ці диво-витвори малі.

— Що таке писанки?
— Що на них зображують?
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3. робота з підручником (с. 54–55).
— які предмети ви бачите на малюнках?
— чим вони нас вражають? (Формою, кольором, орнаментом.)
— чим ще можна прикрасити вироби? (Бісером, блискітками, камінчиками, 

стрічками, нитками.)
— Дуже багато виробів прикрашено (декоровано) кольоровими орнамента-

ми квітів, листя, птахів.
Орнамент — це візерунок, побудований на ритмічному повторенні геоме-

тричних елементів або стилізованих рослинних чи тваринних мотивів.
4. Фізкультхвилинка.

Білесенькі сніжиночки,
вродились ми з води,
легенькі, як пушиночки,
спустились ми сюди.
Ми хмарою носилися
від подиху зими,
і весело крутилися
метелицею ми.

5. Практична робота.
— оскільки на вулиці зима, то й орнамент у нас буде зимовий.

На узліссі Дід Мороз
з внучкою живе,
господарство в хаті 
справно він веде.
Гості йдуть до діда в хату,
буде радо всіх стрічати,
та накрити стіл не може,
є на те важна причина:
десь пропала чарівна
срібна скатертина.

— Снігуронька дуже засмутилася. чи готові ви їй допомогти?
— Подумайте, що на скатертині можна зобразити? (Сніжинки, гілочки ялин-

ки, сніговиків, снігурів, гілочки з інієм.)
пам’ятайте!
в орнаменті узор має повторюватись.
Порядок роботи.
 Зобразіть в чотирьох кутках основні елементи.
 визначте середини всіх сторін і знову зобразіть основні елементи по се-

редині.
 Доповніть іншими узорами площини, що залишились без візерунків.
 Пофантазуйте і закінчіть роботу.
(Орнамент зі сніжинок можна зобразити як на білому папері голубою або си-

ньою фарбою, так і на синьому, білою фарбою.)
іV. підсумок уроку.

1. виставка учнівських робіт.
2. оцінювання робіт учителем.
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Папір є найбільш доступним і простим матеріалом для виконання різних 
видів робіт (складання, вирізування, гофрування, прорізування, скручування 
і т.д.).

— Пам’ятайте про правила безпеки при роботі з ножицями.
— розгляньте квіти і подумайте, за допомогою яких прийомів обробки па-

перу можна їх відтворити.
Підсніжник — білий, листки можна зробити способом вирізування.
Фіалочка — фіолетова, пелюстки можна зробити способом вирізування  

і закручування.
Медунка — жовта, пелюстки можна зробити способом гофрування  

і зв’язування.
кульбабка — жовта, пелюстки можна зробити способом складання і роз-

різування.
Сон-трава — фіолетова, пелюстки можна зробити способом вирізування і 

закручування.
Стеблини — скручування паперу в рулончик.
3. Фізкультхвилинка.
4. Практична робота. (альбом, с. 62.)
а) робота в групах.
кожна група вибирає квітку, яку буде виготовляти.
Порядок роботи.
 обговоріть спосіб виготовлення квітки.
 обговоріть спосіб виготовлення листків і стебла.
 розподіліть роботу між членами групи.
 З’єднайте частини квіток.
б) оформлення загального панно.
кожна група бере участь у загальному обговоренні композиції та її ство-

ренні.
пам’ятайте!
 Предмети на передньому плані більші і розміщені нижче.
 Предмети на задньому плані — менші і розміщені вище.
Учні закінчують композицію (вирізують і приклеюють хмарки, сонечко, 

метелики тощо).
в) виготовлення голуба.
— які види робіт з папером ви ще знаєте? (Аплікація, витинанка, паперо-

пластика.)
— Сьогодні ми спробуємо виготовити голуба з паперу способом згинання. 

такі іграшки називають оригамі. Цей вид мистецтва прийшов до нас з японії.
Найпростіші оригамі — літачки, кораблики, шапки з паперу.
5. робота з таблицею № 33.

IV. підсумок уроку.
1. виставка учнівських робіт.
2. оцінювання робіт учителем.
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