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 — дай відповідь на запитання

 — хвилинка творчості 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Юний друже!

Запрошую тебе до подорожі в Країну образотворчого мистецтва. Мандруючи сто-
рінками цього альбому, ти зможеш удосконалити свої практичні навички у створенні 
тематичних композицій з живопису та графіки, навчишся робити пластилінові апліка-
ції, працювати з природним матеріалом, розгадувати загадки й ребуси. 

На тебе чекають нові зустрічі з народним, хореографічним, театральним мисте-
цтвами і мистецтвом кіно, нові враження й відкриття. Ти ознайомишся з мистецтвом 
фотографії та цирковим мистецтвом, отримаєш елементарні уявлення про дизайн, 
зможеш розширити й поглибити свої знання про особливості художньо-образної 
мови творів живопису, графіки, скульптури та архітектури. Дізнаєшся більше про ху-
дожні традиції рідного краю, зможеш вдосконалити вміння сприймати та створювати 
сюжетно-тематичні композиції у декоративній або реалістичній манерах зображення, 
втілювати художні образи в різних видах мистецтва, а виконання творчих завдань 
дозволять тобі зрозуміти композиції і сюжет творів мистецтва, набути навичок ство-
рення власних творів. 

Наснаги тобі та успіхів!
                                                                                                                  Авторка
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УРОКУРОК 2.   Мандрівка в Країну мистецтв  2.   Мандрівка в Країну мистецтв 
Розглянь художні твори, в яких утілено об-
раз України. Визнач, до якого виду мисте-
цтва належить кожна робота, та впиши у 
кружечки відповідні цифри: 1 — живопис,  

2 — графіка, 3 — скульптура, 4 — декоратив-
не мистецтво. 
Добери слова-характеристики до художньо-
го образу мистецького твору.

Тема 1. ОБРаЗИ ПРИРОДИ В мИСТеЦТВІТема 1. ОБРаЗИ ПРИРОДИ В мИСТеЦТВІ
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 Створи тематичну композицію «Моя Укра-
їна» акварельними або гуашевими фар-
бами. Передай свою любов до рідного 
краю за допомогою кольору. 

 За бажанням використай у малюнку еле-
менти символіки України, популярні смай-
лики, шрифтові композиції.



44 УРОК 4. Пори року в музиці та графіціУРОК 4. Пори року в музиці та графіці    

 Графічна техніка штампування — зображення відбитками 
(листям, овочами, предметами з підручного матеріалу).

 Зобрази гілочку горобини за допомогою 
відбитків осіннього листя за зразком або 
власним задумом. Ягоди намалюй, умо-
чивши ватяну паличку в гуашеву фарбу. 

Спробуй змішати кольори та відтворити 
колірні поєднання (відтінки) осіннього 
листя для відображення його краси або 
яскравості.
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майстер-клас на youtube-каналі
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 Переглянь відеоролик та виготов штамп із 
картону, пінопласту або губки для миття 
посуду (за вибором). За допомогою штам-
пу створи малюнок на тему «Осінь», ско-
риставшись малюнками-підказками. Пере-

1 2

3 4

глянь удома ролик, у якому демонструють 
малювання з використанням кліше. Із до-
помогою дорослих виготов кліше з моркви 
або картоплі та створи на окремому аркуші 
натюрморт «Дари осені». 

майстер-клас на youtube-каналі
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