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загальноосвiтнiх навчальних закладiв

Тернопіль
Навчальна книга – Богдан 

Образотворче МистецтвоОбразотворче Мистецтво

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 
комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України



ЛІТНІ ВРАЖЕННЯ

C. Сватланд. «Біля моря» Скульптури у парку 
ім. М. Горького. м. Харків

Р. Савінова.
«Гра»

ВЕСЕЛЕ ЛІТО

Сонце, море і пісок —
все для ігор, для діток.
Зайчик сонячний стрибає,
він з малятами пограє:
можна в жмурки, в доганялки.
Раді Саші та Наталки,
а Сергій в пісочку грав,
він фортецю збудував.
На мурашник схожа дуже.
Влітку весело нам, друже!

С. Швець

Знайди центр композиції у творах образотворчого мистецтва.
Обведи його. З допомогою чого автори привертають увагу глядача 
до головного у цих творах?

Розмісти окремі зображення так, щоб разом вони утворювали врів-
новажену, гармонійну композицію, створюючи художній образ літа.

Урок 1.

Дитяча робота
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Створи декоративну або сюжетну композицію «Літні враження».



ДЕРЕВА КАЗКОВОГО ЛІСУ

Які засоби виразності застосували художники для створення образу 
дерев? Знайди підказку на сторінці.

Створи образ дерев, використовуючи різноманітні способи зобра-
ження.

Урок 2.

Які дерева різні:
то лагідні і ніжні,
а то сумні й зажурені,
веселі, злі, нахмурені...
Як їх намалювати,
щоб настрій передати?

пляма штрихлінія крапка
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Створи композицію «Таємничий ліс».



Познач на малюнку світлотіньові градації.

НЕЗВИЧАЙНИЙ НАТЮРМОРТ

Одна велика диня,
а он два буряки,
три баклажани сині,
чотири огірки.

А далі теж не пусто:
червоних п’ять перчин,
шість качанів капусти,
солодких сім морквин.

Ще далі поглядімо,
що осінь принесла,
анумо полічімо
останні три числа.

Це — помідорів вісім
та дев’ять картоплин,
а у вінку повисли
аж десять цибулин.

А. Королів

світло

відблиск

напівтінь

Потренуйся виконувати різні штрихи та відблиски олівцем і гумкою.

На якому з малюнків правильно передано світлотінь? Познач його (√).

рефлекс

тінь від предмета

тінь

Урок 3.
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Створи художній образ осені, використовуючи для цього її дари — фрукти й овочі. Передай їхню 
об’ємність за допомогою світлотіні.


