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Ми і мистецтво. Малюнок на асфальті
ПРО НАШУ УКРАЇНУ

Яка красива та різноманітна природа нашого краю!
Письменники змальовують її словами,
композитори оспівують у музиці. А художники
передають красу природи на своїх картинах.

Р. Середюк. «Лелека»

Ми дуже любим весь наш край,
і любим Україну,
її лани, зелений гай,
в саду — рясну калину.
Там соловейко навесні
співає між гілками:
та й ми співаємо пісні —
змагається він з нами!
Марія Познанська

Дитячий малюнок

Чи доводилось тобі коли-небудь малювати на асфальті? Що було зображено на твоїх
малюнках?

З допомогою кольорової крейди гуртом
перетворіть асфальт біля своєї школи на казкові диво-краєвиди.
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Світ мистецтва навколо нас.
Малювання графічними матеріалами

Розглянь художні роботи. Які з них, на твою
думку, виконані фарбами, які графічними матеріалами (олівцями, крейдою, фломастерами), а які виготовлені з глини та дерева?

Добери кольори та розфарбуй малюнок різними графічними матеріалами: самого зайчи-

ка — крейдою, маєчку — фломастером, штанці
та повітряну кульку — кольоровими олівцями.
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