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 — дай відповідь на запитання

 — хвилинка творчості 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Юний друже!

Запрошуємо тебе у подорож Країною образотворчого мистецтва. За допо-
могою цього альбому ти зможеш удосконалити свої знання з образотворчого 
мистецтва та спробувати виконати нескладні завдання у власній «творчій 

майстерні». Ми пропонуємо тобі перевірити свої здібності у створенні живо-
писних, графічних композицій, ліпленні та аплікації, конструюванні й мо-
делюванні. 
Бажаємо тобі успіхів у навчанні та приємного спілкування з образотвор-

чим мистецтвом. 

                                                                                              Авторка

 — дай відповідь на запитання

 — хвилинка творчості 
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 Уважно розглянь зображені твори образотворчого мистецтва. 
З’єднай стрілочками зображення із видами мистецтва, які, на 
твою думку, тісно пов’язані з ними. Обґрунтуй свій вибір.

       Створи композицію «Літній настрій».

Тема I. мИСТеЦЬКа аЗБУКа

Музичне мистецтвоМультиплікація

КіноЛітература Театр Цирк

1. На аркуш паперу за допомогою пензля до-
вільно нанеси різнокольорові краплі, які, на
твою думку, могли б передати настрій літа.

2.  Протягни пластмасовою лінійкою чи іншим 

пристосуванням згори донизу аркуша, щоб 
утворилась барвиста площина.

3.  Уважно розглянь те, що вийшло. Які літні 
враження воно тобі нагадує? За допомогою 

маркера деталізуй свою композицію, на-
давши їй завершеності. 

Урок 2.       У колі мистецтв 

22майстер-клас на youtube-каналі
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 Визнач і напиши, до якого виду образотворчого мисте-
цтва належать зображені твори.

 Доповни схему, дописавши засоби виразності, що при-
таманні кожному виду образотворчого мистецтва. 

Урок 4.    Розмаїта палітра музичного та образотворчого мистецтв

Графіка

гармонія, форма,  
контраст, статика,  
динаміка, пропорції,  
фактура, текстура, ритм

контраст, статика, 
динаміка, пропорції, 
фактура, текстура, 

ритм

Живопис

масштаб, композиція,  
гармонія, ритм,  

пропорційне співвідношення 
елементів, фактура, текстура

стилізація за формою та кольором, контраст,  
композиція, симетрія, асиметрія

Декоративно-ужиткове мистецтво

композиція,  
гармонія, фактура,  
текстура, статика,  
динаміка, ритм

Скульптура Архітектура

конструктивна фор-
ма, ком позиція, ста-
тика, динаміка 

Дизайн Фотомистецтво

композиція, ракурс, колір, 
світлотінь, гармонія,  

динаміка 
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 Виконай асоціативну творчу роботу 
«Листяні фантазії» із найрізноманітні-
ших листочків дерев і кущів.  

 Спершу розташуй листочки на арку-
ші паперу, а потім приклей. Домалюй 
окремі деталі, необхідні для створення 
задуманого образу. 

5 майстер-клас на youtube-каналі
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Розфарбуй орнамент килима. 

Урок 6.       Із витоків народного мистецтва
 Визнач вид орнаменту кожного килима та впиши в кру-

жечки відповідні цифри. Вкажи стрілочкою, де у них роз-
ташований композиційний центр.

        

 

        

ВИДИ ОРНАМЕНТУ

         1. Рослинний.   2. Геометричний.

                         3. Зооморфний.
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  Створи з кольорового паперу аплікаційну 
роботу «Килим» із геометричним орнамен-
том. Добираючи деталі, звертай увагу на 
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форми, розміри й кольори — це допоможе 
тобі поєднати їх у гармонійну композицію.
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