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Уявна подорож по місту. 
Бесіда “Мистецтво навколо нас”Урок 1. 
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   Кому б не хотілося побувати на вулицях 

стародавнього міста, на власні очі побачити, 

як тоді одягалися люди, чим вони займалися!..

Та як це зробити?

   

   

   Здійснити подорож у часі допоможуть митці —

художники, скульптори, архітектори.

   Картини і малюнки, пам’ятники і статуетки, 

плакати й ілюстрації у книжках — все це твори 

образотворчого мистецтва.

Види мистецтва

живопис графіка скульптура

Леонардо да Вінчі.

Автопортрет

Леонардо да Вінчі.

Мона Ліза (фрагмент)

Пам’ятник засновникам

м. Києва
Ю. Бович. 
Верета

м. Київ

архітектура декоративно-

прикладне 

мистецтво
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Малювання композиції 
“Сонячні барви золотої осені”Урок 2. 
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Золота осінь

В парках і садочках,

На доріжки й трави,

Падають листочки

Буро-золотаві.

Де не глянь, навколо

Килим кольористий,

Віти напівголі

Й небо синє, чисте.

Метушні немає,

Тиша й прохолода —

Осінь золотава

Тихо-ніжно ходить.

   Яка пора року зображена на малюнку?

Чому осінь називають золотою?

   Які кольори — теплі чи холодні — переважають

на цьому малюнку?

   Малюнок  Каретіна О.

   К. Перелісна

   До  кольорів належать усі відтінки червоного,

жовтого, оранжевого та жовто-зелений колір. 

    називають усі відтінки синього, блакитного,

фіолетового та синьо-зелений колір.

теплих

Холодними
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Малювання композиції
“Узор-бігунець”Урок 20.
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   Узор у смужці називається “бігунцем”, бо в його основі 

лежить хвиляста лінія, і за цією лінією-стеблиною 

рослинний орнамент може “бігти” нескінченно. Головні 

елементи (квіти) розташовуються всередині “хвиль”. 

Разом із другорядними елементами (листям, бутонами) вони

однакові в кожному “бігунці” як за формою, так і за кольором. 

   М. Скорецький, Г. Білянська. Керамічні вироби
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“до себе” або “від себе”. Можна просто протягувати

до себе кінчик пензля, малюючи ним різні лінії. 

Подібним чином зобрази й листочки.

     Малюй кінчиком пензля. Старайся, щоб у тебе

 вийшла досить тонка стеблина та однакові “хвилі”. 

 У середину майбутньої квітки постав крапку і нав-

 коло неї примакай пензликом, тримаючи його
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