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Урок 1. Спогади про літо

Промайнули літні канікули, але спогади про них ще довго житимуть у твоїй пам’яті. Пригадай свій відпочинок. Що
тобі найбільше запам’яталося — похід у гори, відпочинок
на березі річки або моря, ігри з друзями чи допомога бабусі
та дідусеві у селі?

Розглянь малюнки. Опиши, як відпочивають діти.
Які кольори переважають у композиціях?

Пригадай найцікавіший епізод зі своїх літніх канікул і намалюй композицію «Спогади про літо».
Зверни увагу на рівномірне заповнення аркуша елементами зображення. Продумай, що ти намалюєш на
ближньому плані, а що — на дальньому.
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Урок 2. Могутні сосни та ялинки

О. Саврасов. «Старі сосни»

Розглянь графічні твори і визнач, які виражальні засоби використані при зображенні образів хвойних дерев, кущів, мурашника, травички, неба тощо.
Який настрій вони викликають?

Зверни увагу на те, як гілки ялинки розходяться від її стовбура на всі боки: угорі вони коротші, а знизу — довші.

За допомогою графічних матеріалів створи художній образ хвойних дерев. Використай лінію, штрих, пляму,
крапку як засоби виразності для передавання предметів навколишнього світу та стану природи.
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Урок 3. Природні стихії

«Блискавка».
Ляпкографія

«Дощ». Набризк

«Дощ». Гратаж

М. Алента. «Дощ»

Розглянь графічні твори. Які природні стихії зображено на них?
За допомогою графічних засобів виразності (лінії, крапки, плями, штрихів) можна передати спалах блискавки, краплі дощу, мерехтіння північного сяйва, порив вітру тощо.
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1. Набери на пензлик фарби і легенько стукни по ньому. Утворяться ляпки.
2. Дмухни на них (можна скористатися трубочкою для коктейлю).

Створи власну графічну композицію в одній із художніх технік. Використай лінію, штрих, пляму, крапку як засоби виразності для передавання предметів навколишнього світу та стану природи.

