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Дорогі друзі!

Запрошую вас у незвичайний світ образотворчого мистецтва. 

Виконуючи запропоновані в альбомі завдання, ви отримаєте задоволення від 

власної художньої творчості. А найголовніше — навчитеся створювати красу! 

Втілюйте на папері свої фантазії! Творіть із бажанням, любов’ю та цікавістю! 

Успіхів вам на шляху до пізнання таємниць мистецтва!

Авторка

 — подумай

 — намалюй 

 — виготов

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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Маки, волошки, ромашки — це народні символи України.
 

 Мак символізує пам’ять. 
 Ромашка — це любов та скромність. 
 Волошка означає доброту й людяність.

       Пригадай, які квіти цвітуть улітку.

Намалюй літню квіточку або букет за зразком.

Тема1. Мистецтво в нашому житті
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Зображення природи засобами мистецтва

Цікаво знати! 
Яблуня була першим 
деревом, яке посади-
ли люди в саду багато 
років тому. Посадіть і 
ви це фруктове дере-
во й будете ласувати 
смачними плодами. 

Розглянь яблуні в різні пори року.
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 Намалюй яблуню за зразком. Можна навіть тієї пори, коли 
у тебе день народження.

1. Зобрази спочатку стовбур дерева.
2. Від стовбура проведи хвилясті й плавні лінії униз. Це буде коріння.
3.  Вгору від стовбура намалюй гілки. Спочатку зобрази великі, як змії. 
4.  Потім від кожної лінії зроби розгалуження в різні боки, що нагадують 

великі роги старого оленя. 
  Для того, щоб створити для яблуні крону, потрібно згадати, як вигля-

дають хмари на небі. Верхню частину крони намалюй хвилястою. Це — 
листя. Можна домалювати ще цвіт або яблучка.

Тема 2. 
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