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 Визначення та завдання тематичного малювання 

 

Тематичне малювання, тобто зображення простих сюжетних картин – 

людей і їх діяльності, розвиває уяву і уявлення учнів, сприяє закріпленню 

зв’язків між зображувальною і мовною діяльністю. Саме тематичне 

малювання, яке включає вміння зображати не тільки предмети, але і людей в 

русі і діях, надає учням максимальну можливість зображувати, 

усвідомлювати і відчувати реальні повсякденні ситуації. 

При цьому особливої уваги на уроках тематичного малювання 

заслуговують наступні моменти: 

1) Щоб запобігти примітивізму, необхідно виконувати вправи, які 

сприяють збагаченню простіших схематичних зображень окремими 

деталями, порівнянню предмета з його зображенням. 

2) Для подолання стереотипності, так і статичності зображень важливо 

навчити дітей зображувати фігури в русі, предмети в різних положеннях. 

3) Щоб запобігти механічному і графічному перечисленню предметів, 

важливе своєчасне навчання навичок елементарної композиції. Необхідно 

приділяти увагу взаємозв’язку предметів і навчити дітей усвідомлено 

організовувати зображення на площині аркуша. 

4) Велика увага повинна приділятися питанням кольору (розрізнення 

кольорів, змішування фарб, адекватність передачі кольорів предметів) і 

формуванню графічної діяльності з врахуванням особливостей моторної 

сфери дітей. 

На уроках тематичного малювання навчання здійснюється в таких 

напрямах: 

•  збагачення уявлень дітей, розвиток мови в образотворчій діяльності; 

•  навчання зображення елементів композиції (окремих предметів, 

людей), спостереження натури; 

•  вирішення композиційних завдань (обговорення, виділення основних 

дійових осіб, побудови композиції картини, малювання сюжету). 

У школі на уроках образотворчого мистецтва рекомендуються різні 

теми. Важливо, щоб саме завдання спонукало учня до композиційної 

активності, роздумів, уяви. 



 4 

Значення уроків тематичного малювання 

 

Малювання на теми – це зображення явищ навколишнього життя та 

ілюстрування. На тематичних малюнках учні зображають життя дітей і 

дорослих та явища природи.  

Тематичне малювання дає учням можливість примножити вміння 

передавати свої думки і уявлення засобами образотворчого мистецтва. 

Малювання на тему розвиває творчі здібності, привчає дітей до 

самостійності в роботі, дає можливість відобразити свої думки і чуття, В 

малюнках-композиціях учні відображають свої враження свій спосіб 

сприйняття навколишнього світу.  

Для зображення здорового сприйняття учнів додаються завдання по 

замальовках окремих предметів і об’єктів з натури – все це допоміжний 

матеріал для композиції. 

Тематичне малювання має велике значення і для вчителя, воно дає 

можливість ближче познайомитись з духовним світом учнів, дізнатись про 

особливості характеру кожного учня.  

При тематичному малюванні необхідно перш за все усвідомити сприйняті 

події, вміти розповісти про них. Також важливо співвідносити і порівнювати 

предмети з їх графічним зображенням. Учні повинні вміти співвідносити 

текст з його ілюстраціями. 

Методика зображення людини дає позитивні результати – оживляє малюнки 

дітей і значно розширює можливості в образотворчій діяльності. Це виявляє 

ефективність наступних положень: 

1) ціленаправленість диференційованого навчання в залежності від рівня 

розвитку композиції і своєрідності побудови дитячого малюнка, від розвитку 

графічної діяльності дітей; 

2) поетапне підвищення складності роботи при зображенні одних і тих же 

об’єктів. 
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3) Використання різних матеріалів, форм графічної діяльності в орієнтуванні 

зображень по розміщенню і кольору, дій учнів мовленням, опора на досвід 

дітей.  

Уроки тематичного малювання є обов’язковими в розділі навчання з 

образотворчого мистецтва починаючи з початкових класів. Збільшується 

складність, міняються теми, але сумно те, що діти в основному йдуть по 

неправильному шляху «чистого малювання», посіяного на стереотипах 

мультиплікації. Тут дуже важливе керівництво зі сторони вчителя, створення 

атмосфери творчого розкріпачення мислення, вміння підтримувати 

прагнення дітей відображати і відчувати, фантазувати. 

Уроки композиції в загальноосвітньої школи полягають у малюванні 

ілюстрацій до улюблених казок, на вільні теми, в зображенні близького і 

зрозумілого дітям. Втілюючи ці теми, учень проявляє себе, свої індивідуальні 

особливості. Дітей захоплює процес живопису фарбами (корисно 

застосовувати метод, коли живопис використовується без рисунку). Учні не 

задумуючись виконують багатофігурні, складні композиції, вводять туди 

тварин, фантастичних чудовиськ, та інші непередбачені елементи. Пізніше у 

дітей з композицією виникають певні труднощі. В деякій мірі зникає 

безпосередність сприйняття життя. В той же час приходить розуміння, що 

композиція – не тільки приваблива картинка, в ній потрібно виразити свої 

думки, оцінки, відношення до явищ дійсності. Тоді учні, розробляючи тему, 

починають з позначення деталей, з виконання окремих екскізів. Вони 

починають розуміти, що краще спочатку знайти великі співвідношення, іти 

від загального до окремого. Такий метод формує вміння цільно бачити, надає 

малюнкам грамотного характеру. 
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Жанри тематичного малювання 

 

Жанри образотворчого мистецтва, які охоплюють тематичне малювання: 

• Побутовий жанр  

• Історичний жанр  

• Батальний жанр 

• Анімалістичний жанр  

• Міфологічний жанр 

Побутовий жанр – один з жанрів образотворчого мистецтва, 

присвячений відтворенню сцен повсякденного приватного і суспільного 

життя. В процесі розвитку цього жанру визначилися властиві йому 

можливості – від достовірної фіксації побачених в житті взаємин і поведінки 

людей в побуті до глибокого розкриття внутрішнього сенсу і суспільно-

історичного вмісту явищ повсякденному життю. 

Історичний жанр – один з основних жанрів образотворчого мистецтва, 

присвячений історичним подіям і діячам, соціально значимим явищам в 

історії суспільства. Звернений в основному до минулого, жанр включає 

також зображення недавніх подій, історичне значення яких визнане 

сучасниками. Історичний жанр часто переплітається з іншими жанрами – 

побутовим жанром (історико-побутові зображення), портретом (зображення 

діячів минулого, групові портретно-історичні композиції), пейзажем 

(«історичний пейзаж»); особливо тісно історичний жанр переплітається з 

батальним жанром, коли він розкриває історичний сенс військових подій. 

Батальний жанр – жанр образотворчого мистецтва, присвячений темам 

війни і військового життя. Головне місце в батальному жанрі займають сцени 

битв (у тому числі морських) і військових походів сучасності або минулого. 

Батальному жанру властиво прагнення зберегти особливо важливий або 

характерний момент битви, передати її пафос, героїку війни, а часто і 

розкрити історичний сенс військових подій, що зближує його з історичним 

жанром. Діяльність художників-баталістів, постійно пов’язана з життям армії 
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і флоту, сприяла розширенню рамок батального жанру, доповнюваного 

сценами військового побуту (у походах, казармах, таборах), які одночасно 

відносяться і до побутового жанру, а також узагальненими образами воїнів, 

фронтовими ескізами тощо.  

Анімалістичний жанр – зображення тварин в образотворчому мистецтві. 

Анімалістичний жанр поєднує природознавчі й художні елементи. 

Зображення тварин зустрічаються вже в пізньому палеоліті, пізніше – в 

античному мистецтві. За середньовіччя були поширені алегоричні, казкові 

образи птахів і тварин. В ілюстраціях до казок, байок, в алегоричних і 

сатиричних зоображеннях художники часто «олюднювали» тварин. 

Міфологічний жанр – різновид образотворчого мистецтва, який бере сюжети 

з міфології. На противагу релігійному мистецтву у творах міфологічного 

жанру вільніше трактувалися легендарні сюжети, не пов’язані з канонічними 

культовими формами. 
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Методика проведення уроків тематичного малювання 

 

Зображення сюжетів навколишньої дійсності треба будувати таким 

чином щоб вони були пов’язані з малюванням з натури. На заняттях 

тематичного малювання вчитель повідомляє закони побудови людини в стані 

спокою і в русі, пропорції частин тіла людини. 

Під час тематичного малювання учні удосконалюють малювання за 

спостереженням, з пам’яті, з уяви також пояснює дітям послідовність 

виконання ескізу за етапами уроку: 

1) розміщення (за компонування); 

2) використання допоміжних ліній; 

3) загальний ескіз малюнка; 

4) розробка деталей малюнка; 

5) тональне пророблення малюнка. 

Ці методичні рекомендації допомагають учням зрозуміти процес і 

послідовність роботи, їх  можна виконувати крейдою на дошці, а також на 

окремих листках паперу олівцем або фломастером. Малюнки на теми та всі 

його різновидності закладають основи творчого зображення навколишнього 

світу і основи реалістичного малюнка. 

Але і цей вид роботи учня повинен проходити під керівництвом вчителя. 

Вчитель повинен провести вступну бесіду, використати уривки літературних 

творів, показати приклади з творів видатних художників. 

В процесі творчої праці учнів над композицією на уроках – бесідах про 

творчість і окремі роботи майстрів живопису необхідно знайомити учнів з 

досягненнями попередніх поколінь в цій галузі. На конкретних прикладах 

прослідковувати процес зародження задуму і розробки теми сюжетної 

картини, порядок роботи над нею. 

В роботі кольором потрібно прагнути, щоб учні не просто 

розмальовували, а шукали колористичне рішення. Можна запропонувати їм 

тонований папір, це дозволить утримати роботу в одноманітній гамі. 
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Ілюстративне малювання є частиною тематичного малювання – це 

виконання малюнків до літературних творів, тобто малюнків що пояснюють 

певний текст. Твір для ілюстрування повинен бути добре знайомим усім 

дітям. На уроці діти пригадують прочитаний твір чи переглянутий фільм. 

Найчастіше це роблять за допомогою питань, діти відповідають на них, 

пригадують послідовність подій, найцікавіші моменти твору. 

Добре замість питань показати кілька ілюстрацій в тій послідовності в якій 

відбуваються події. Вони відтворюють в пам’яті дітей зміст твору, допомагають 

знайти найбільш характерні моменти ілюстрування. Велике значення мають 

репродукції ілюстрацій художників, але треба вчителю пам’ятати, що залишати 

їх під час малювання перед очима дітей не можна, бо ілюстрування зведеться до 

звичайного змальовування, не дасть дітям обдумати і створити свою власну 

композицію. Репродукції і ілюстрації, які є в книжках треба аналізувати, 

розкривати їх цінність в доступній для дітей формі. 

Для того щоб продемонструвати як виглядають звірі можна 

використовувати зоологічні таблиці зображень звірів, птахів. В ході 

демонстрації наочності вчитель з учнями обговорюють будову, форму, 

пропорції тіла тварин і птахів. Вчителю необхідно робити малюнок тварин на 

дошці, щоб діти краще зрозуміли будову тіла, послідовність малюнка. 

При ілюструванні казок чи байок вчителю необхідно звертати увагу на 

те, що тварини наділені людськими якостями, вони розмовляють, ходять 

один до одного в гості, їдять, тобто виконують всі дії, які виконують люди і 

переживають ті самі почуття, які переживають люди. Тобто, серед казкових 

героїв є хороші (позитивні) і погані (негативні) герої. Вчитель в ході  аналізу 

твору обговорює з дітьми як зображаються позитивні герої (яскравими 

кольорами, усміхненими, ніжними) і як змальовуються негативні (темними 

кольорами, великі зуби тощо). 

Вчитель може пропонувати якийсь епізод з твору, а може дозволити 

дітям самим вибрати цікаві епізоди для ілюстрування. Головним завданням 

вчителя на уроці ілюстративного малювання є те, щоб учні могли самостійно 

вирішити композицію. Це сприятиме розвитку творчої уяви, фантазії, 

оригінальному вирішенню теми. 
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План-конспект уроку «Спить зачарований ліс» 

 

Програма з образотворчого мистецтва для учнів 5-7 класів середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів передбачає у 5 класі у розділі І «Мова 

образотворчого мистецтва» тему 2 «Асоціативно-образна форма». Одним із 

орієнтовних тематичних завдань є: 

• асоціативність та образність природних форм у поєднанні з технікою 

виконання (дерев, тварин, птахів, комах тощо), силует, контурна лінія.  

Можна запропонувати учням виконати тематичну композицію за уявою 

«Спить зачарований ліс». 

ТИП УРОКУ. Комбінований урок засвоєння нових знань, формування 

умінь і творче застосування їх на практиці. 

ТЕМА УРОКУ. Сприйняття мистецтва. Засоби художньої виразності 

графіки. Зображення на площині. Виражальні можливості лінії. Творча 

робота за уявою «Спить зачарований ліс». 

МЕТА УРОКУ. 

Навчальна.  Засвоєння нових знань про: 

• особливості графічної мови та виразні можливості рисунку; 

• значення нових понять і термінів: засоби художньої виразності графіки, 

контурна лінія, ескіз. 

Формування умінь: 

• передавати настрій, характер художніх образів, використовуючи засоби 

художньої виразності графіки; 

• спостерігати й передавати у малюнку форму й характерні особливості 

різних елементів дерев; 

• застосовувати теоретичні знання у творчій діяльності, композиційно 

правильно розташовувати зображення на певному форматі. 

Розвиваюча. Розвиток (удосконалення) умінь: 
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• відрізняти графічні твори від творів інших видів образотворчого 

мистецтва; 

• спостерігати характерні особливості різних дерев (крони, стовбура, 

гілок), порівнювати їхню форму з геометричними фігурами; 

• удосконалювати графічну лінійну техніку;  

• створювати цілісну, врівноважену композицію графічними 

матеріалами; 

• аналізувати результати власної роботи, визначати досягнення та 

недоліки, шляхи вдосконалення. 

Виховна. Виховання: 

• вмінь бачити красу навколишнього світу; 

• спостережливості та охайності при виконанні власних робіт, 

позитивного ставлення до уроків образотворчого мистецтва. 

ЗАВДАННЯ УРОКУ: 

• участь у бесіді, відтворення опорних знань; 

• спостереження, сприйняття нового матеріалу, ознайомлення з новими 

поняттями; 

• виконання тренувальних вправ;  

• створення композиції на тему «Спить зачарований ліс». 

ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ВИДАМИ МИСТЕЦТВА: 

• Літературою, музикою. 

ОБЛАДНАННЯ. 

• Ілюстративний матеріал: 

- репродукції картин художників: О. Тетеря «Фантастичний пейзаж», В. 

Кіт «Дерево», «Радість», «Темний ліс», Н. Жураковська «Сон»;  

- зображення гілки дерева, яка виконана різними засобами художньої 

виразності графіки (крапкою, лінією, штрихом та плямою); 

- зразки графічних творів, які виконані різними графічними матеріалами;  

- зразки дитячих робіт попередніх років; 
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- роздатковий матеріал для виконання тренувальних вправ. 

• Музичний матеріал: Йоганн Штраус, вальс «Казки Віденського лісу». 

МАТЕРІАЛИ: 

• білий папір (формат А-4); 

• набір простих та кольорових олівців; 

• гумка; 

• графічні матеріали за вибором учнів: кольорові або прості олівці, 

кольорові або чорні гелеві ручки, фломастери. 

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВЧИТЕЛЕМ 

НА УРОЦІ: 

Словесні: 

• бесіда; 

• розповідь-пояснення. 

Наочні: 

• ілюстрація. 

Практичні: 

• вправи; 

• самостійна практична робота. 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ: 

• сприймання; 

• пізнавальна; 

• образотворча. 

СТРУКТУРА УРОКУ: 

І. Організаційна частина – 2 хв. 

ІІ. Активізація чуттєвого досвіду учнів – 1 хв. 

ІІІ. Повідомлення теми, завдань уроку, мотивація навчання – 4 хв. 

ІV. Робота над темою уроку – 12 хв. 

1. Виклад нового матеріалу, словникова робота. 

2. Виконання тренувальних вправ. 
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3. Перегляд та обговорення ілюстративного матеріалу. 

V. Постановка вчителем завдання щодо виконання творчої роботи – 2 хв. 

VІ. Самостійна практична робота – 17 хв. 

VІI. Систематизація та корекція набутих знань – 3 хв. 

VІІI. Підведення підсумків уроку – 3 хв. 

ХІД УРОКУ: 

І. Організаційна частина. 

ІІ. Активізація чуттєвого досвіду учнів. 

Живописні твори приваблюють нас колоритом, тоном, можливою 

ілюзією простору. А чим цікаві графічні твори? Завдяки чому вони 

набувають надзвичайної виразності, створюють чудові пластичні й поетичні 

образи і впливають на глядача?  

(Відповіді учнів). 

Графічні твори, як твори будь якого виду мистецтва мають свою 

специфічну мову й засоби художньої виразності, за допомогою яких митець 

створює графічний художній образ. 

ІІІ. Повідомлення теми, завдань уроку, мотивація навчання 

школярів.  

Тема нашого уроку звучить так: «Засоби художньої виразності графіки. 

Виражальні можливості лінії». 

Сьогодні ви розширите знання про мистецтво графіки, дізнаєтесь про 

особливості графічної мови та виразні можливості рисунку, познайомитесь із 

графічними творами видатних майстрів і виконаєте творчу роботу.  

В лісі є зелена хата, 

Там поснули ведмежата, 

А найменший – вереда – 

Сивій мамі набрида. 

Каже: «Я не хочу спати, 

Утечу вночі із хати, 

Коли меду не даси, 
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Риби, сала, ковбаси!» 

«Люлі-люлі, треба спати, – 

Над синком шепоче мати, – 

Як заснеш – тобі усе 

Сон в корзині принесе». 

     Платон Воронько 

Ми будемо зображати сон лісу та його жителів. Назва тематичної 

композиції «Спить зачарований ліс». 

ІV. Робота над темою уроку: 

1. Виклад нового матеріалу, словникова робота.  

– Згадаємо, що називається графікою? (Це один з видів образотворчого 

мистецтва, основою якого є рисунок, виконаний на площині (папері, картоні) 

за допомогою таких засобів художньої виразності як лінія, штрих, крапка 

та пляма (силует)  

– Якими художніми матеріалами та інструментами ми можемо провести 

лінію, штрих, нанести пляму? 

(Відповіді учнів). 

Графічні роботи виконують простими чи кольоровими олівцями, 

крейдою, вуглем, фломастером, тушшю, сангіною (червоно-коричневим 

олівцем, виконаним з особливого сорту глини), пером чи пензлем, кульковою 

або гелевою ручкою. Дуже цікавий графічний матеріал пастель, який 

випускається у вигляді кольорових паличок, обгорнутих папером. За 

сприйняттям кольорових мас пастель нагадує живопис, але за технікою 

виконання – це суто графічний матеріал, адже зображення виконується за 

допомогою штрихів. 

Уміло використовуючи ці матеріали та інструменти художник-графік за 

допомогою ліній, штрихів, крапок і плям створює на папері зображення, у 

якому передає свої думки й почуття.  

Чорно-біла пляма, лінія, штрих і крапка – це стихія, з якої виникають 

художні образи. Пляма – узагальнює площину й форми. Лінія – окреслює 
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контур, виділяє головне. Крапка і штрих дозволяють дати більш повну 

характеристику предмета й середовища, адже не тільки уточнюють і 

виділяють частини, але й створюють світлотіньові нюанси. Отже, лінія, 

штрих, крапка і пляма – основні засоби художньої виразності графіки. 

(Додаток № 1)  

Лінія у малюнку – це основний виражальний засіб. Вона передає обрис 

будь-якої форми. А виразність малюнка залежить від характеру проведених 

ліній, тобто її товщина, насиченість і напрямок. 

Якими виразними можуть бути художні образи, створені художниками – 

графіками! От, наприклад, лінія – це слід від того матеріалу, яким 

виконується робота. Але мова йде не про «суху» геометричну пряму лінію. 

Давайте разом подумаємо, якою може бути лінія?  

(Відповіді учнів). 

Правильно, лінія може бути довгою чи короткою, широкою чи вузькою, 

ламаною чи хвилястою, вертикальною, горизонтальною чи похилою, 

звивистою, закрученою спіраллю тощо.  

Лінія, що окреслює форму предмета в образотворчому мистецтві 

називають контурною. З найпростіших лінійних контурних рисунків ми 

починали свої перші художні спроби. Згадайте дитячі малюнки: сонечко – 

кружечок, а його промінці – прямі чи хвилясті лінії. Але тільки тоді лінійний 

малюнок стає мистецьким твором, коли він є результатом тривалих пошуків 

лаконічного, виразного художнього образу, який відображає творчий задум 

художника. Тому у простих, на перший погляд, лінійних рисунках майстрів 

ви ніколи не побачите зайвих ліній, зайвих деталей. Буває, що через весь 

аркуш іде лише одна лінія, але в ній – і рух, і характер, і настрій. Легка, 

невимушена лінія то посилюється, то стає ледь помітною, іноді зовсім 

зникає, а потім, впевнена й насичена, сміливо з’являється знов, виразно 

завершуючи рисунок. Така «жива», образна лінія може бути проведена тільки 

від руки, і не можна доручити це ніякому інструменту. Все це – складна й 

копітка робота, яка вимагає великого терпіння, зібраності та уваги. 
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Лінійний малюнок зображує лише обрис, контур предмета, може 

передати його пропорції, пластику форми та її зміни у різних ракурсах, 

статику чи динаміку, розташування предмета у просторі. Однак крім цього, а 

іноді саме це і є головним у рисунку – яскраво й виразно передати настрій, 

характер художнього образу. (Додаток № 2 a, б, в, г, д, е) 

– От, наприклад, горизонтальна лінія. Що вона символізує? Яке враження 

створює? (Символізує простір, врівноваженість, твердий грунт під ногами, 

упевненість в собі, створює враження нерухомості, спокою, тиші)  

– Як можна охарактеризувати вертикальну, спрямовану вгору лінію? 

(Використовуючи цю лінію можна надати зображенню урочистості, 

святковості, піднесеності) 

– Правильно. Висхідна лінія асоціюється з надією, злетом, підйомом, 

радістю. Це дуже «гаряча», активна, динамічна лінія, яка ніби закликає нас 

все вище й вище, до підкорення нових вершин! А які почуття викликає 

спрямована вниз спадаюча лінія? (Викликає почуття суму, журби, безсилля, 

туги, безутішності) 

– Лінія, що спрямована вниз – пасивна, вона ніби плаче, її хочеться 

пожаліти, і тому вона якнайкраще допомагає художнику передати у рисунку 

такі характеристики як слабкість, покірність, зламану долю, безвихідне 

становище. А з чим асоціюється ламана гострокутна лінія? (Ламана лінія 

асоціюється з агресивністю, неврівноваженістю)  

– Правильно. Ця «колюча» лінія символізує нестабільність, хаос, злість, 

страх. А як можна охарактеризувати м’яку хвилясту лінію? Який в неї 

характер? (Лагідний, м’який, співучий, привітний)  

– З чим вона асоціюється хвиляста лінія? (З маминою ласкавою 

посмішкою, лагідною хвилею, теплом, затишком)  

– Крім того хвилясті лінії виражають рух, розвиток. Лінії, розташовані у 

вигляді спіралі яскраво передають швидкість, динаміку, але ці якості залежні 

від ступеню їх стиснення. Іноді, навпаки, вони асоціюються зі скутістю, 
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стриманістю. Такі лінії достатньо декоративні, відразу привертають до себе 

увагу і можуть бути акцентними. (Додаток № 3) 

Подивіться, як майстерно використав художник виразні можливості 

графіки у своїй роботі.  

2. Виконання тренувальних вправ.  

Виконання вправи №1. (Додаток № 4 а, б) 

– Визначте самостійно як сприймається зображення, виконане за 

допомогою плями? (Узагальнено, спрощено, площинно)  

Лінії здатні надати рисунку відчуття плавності, спокою чи, навпаки, 

динамічності й активності рисунка. 

Завдяки використанню різних засобів художньої виразності художник 

може надати тому самому зображенню різний характер чи настрій. 

Наприклад, образ гілки дерева у малюнку виконаному крапкою нами буде 

сприйматися як щось невагоме, можливо незакінчене, буде відчуватися 

м’якість, якась химерність зображеного. У рисунку, створеному за 

допомогою штрихів виявляється різкість, чіткість, певна пронизливість.  

– За допомогою яких засобів художньої виразності показані інші 

зображення гілки дерева? (Крапки, штриха, лінії) 

Виконання вправи №2. (Додаток № 5 а, б) 

Підберіть до прослуханих віршів відповідні зображення.  

Вірш №1 

Весняні квіти тянуться угору, 

Назустріч сонцю, у небес блакить. 

І бджілка-трудівниця вже додому  

Несе медок і весело дзижчить. 

Вірш №2 

У темнім лісі прокидався ранок,  

Такий похмурий, пасмурний сумний. 

І зустрічає дощовий світанок  

Лиш блискавок мерехкотливий рій. 
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– Про що йдеться в наступній загадці? 

В них багато є роботи, хоч стоять вони весь час. 

Від дощу чи від спекоти захистять, врятують нас. 

Не лягають спать ніколи, на ногах вони одвік.  

Не бояться плину рік, ні завій, ні вітру реву... 

Хто ж вони такі?      (Дерева) 

Найпомітніші зміни в природі протягом року відбуваються з нашими 

«зеленими друзями» – деревами: навесні вони поступово прокидаються 

від зимового сну, з бруньок з’являються молоді листочки; влітку крони 

дерев вкриваються пишною зеленню; восени їх забарвлення змінюється на 

червоне, жовтогаряче, золотаве; взимку майже всі дерева скидають своє 

вбрання. 

Ой, навіщо мені листя, коли вже іде зима,  

Коли холодно вже стало і пташок ніде нема?  

Краще скину я листочки і тихесенько засну.  

Буду спати, буду ждати сонце, радість і весну! 

        Олександр Олесь 

Чи гарні дерева без листя? Спершу здається, ні. Але подивіться на 

оголені дерева очима художника. Стовбури й гілки бувають дуже 

виразними, їх переплетіння схоже на мереживо. 

В природі існує безліч дерев. Назвіть, які ви знаєте різновиди дерев? 

(Дуб, береза, верба, ялина, тополя та інші)  

Кожне дерево неповторне, має свою особливу форму, свій характер, в 

природі немає двох однакових дерев. 

Виконання вправи №3. (Додаток №6) 

(Вивішуються ілюстрації дерев: дуба, тополі і верби).  
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Роздивіться ілюстрації дерев. Назвіть їх та опишіть характерні 

особливості кожного з дерев. (Дуб – величний, кремезний, міцний, 

непорушний, ми навіть не зможемо охопити його обома руками; тополя – 

струнка, тендітна красуня, що тягнеться до сонечка; верба – завжди 

сумна й плакуча) 

Уявіть, що стовбур дерева, то наше тіло, а гілочки – руки. Спробуйте 

уявити себе в образі дуба, верби чи тополі та показати їх характерні 

особливості.  

(За бажанням учні показують за допомогою рухів особливості різних 

дерев). Звучать вірші-помічники для створення образу кожного з дерев: 

Могутній дуб, прадавній дуб стоїть побіля яру.  

Розкинув свій ластатий чуб, чолом торкає хмару... 

Марія Пригара 

В стрункої тополі слухнянії віти.  

І кожна найменша до сонечка лине.  

До стовбура-матері туляться діти...  

Тополя, тополя – краса України. 

Ніна Куфко 

Для того, щоб зобразити дерева, потрібно прослідкувати їхню структуру 

та загальну форму. А форма дерева визначається характерними 

особливостями його стовбура та гілок, їх взаємного розташування та 

довжини.  

(Вчитель демонструє на дошці схеми із зображенням дерев: дуба, 

тополі та ялинки).  

– Які геометричні фігури нагадує нам форма крони цих дерев? (Коло, 

трикутник, овал) 

Виконання вправи №4 «Хоровод дерев». (Додаток №7)  
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– Роздивіться схеми цих дерев. Поєднайте стрілками зображення дерев 

та їх назви. 

Виконання вправи №5. (Додаток №8) 

Деревце над ставком похилилось,  

Довгі віти полоще в воді.  

Мабуть, чимось воно зажурилось, 

Мабуть, сумно йому в самоті. 

Уявіть себе будь яким деревом у різних станах:  

а) стані радості  

в) зажуреності, суму.  

За допомогою різного напряму гілок, товщини стовбура та форми крони 

намалюйте ці образи. (Матеріали за власним вибором: олівці, фломастери 

чи гелеві ручки).  

3. Перегляд та обговорення ілюстративного матеріалу. 

Настрій картини можна показати не тільки за допомогою ліній та плям, 

але й за допомогою кольору. (Додаток №9 а, б) Хоча обидві роботи виконані 

графічними матеріалами, але робота виконана в кольорі надає зображенню 

радісного весняного настрою. 

V. Постановка вчителем завдання самостійної практичної роботи. 

Тема самостійної творчої роботи: «Спить зачарований ліс».  

Завдання: використовуючи графічні матеріали (за власним вибором) та 

засоби художньої виразності графіки, намалюйте фантастичний ліс, сон лісу 

та його жителів. (Додаток №10) 

 Вчитель демонструє приклади учнівських робіт попередніх років.  

 (Вчитель обговорює з учнями композицію, засіб художньої виразності, 

за допомогою якого створена ця робота, визначає атрибути мистецтва, які 

можуть бути зображені на рисунках. Після цього вчитель знімає з дошки 
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приклад виконаної роботи, даючи можливість учням створити власну 

композицію). 

Перед виконанням роботи учитель зачитує вірш: 

Тихо над річкою 

Тихо над річкою в ніченьку темную. 

Спить зачарований ліс. 

Ніжно шепоче хтось казку таємную. 

Сумно зітха верболіз. 

Нічка розсипала зорі злотистії: 

Он вони – в річці, на дні. 

Плачуть берези по той бік сріблистії, 

Стогне хтось тяжко вві сні... 

Спиридон Черкасенко 

VІ. Самостійна творча робота учнів. 

Під час виконання композиції звучить музичний супровід: Йоганн 

Штраус, вальс «Казки Віденського лісу». 

Якщо є необхідність, вчитель надає допомогу тим учням, які нерішуче 

виконують завдання, коректно вказує на недоліки та шляхи їх виправлення. 

VІІ. Систематизація та корекція набутих знань. 

– Назвіть матеріали, за допомогою яких виконують графічні твори. 

(Прості чи кольорові олівці, крейда, вугілля, туш, пастель, кулькові або гелеві 

ручки, сангіна) 

– Назвіть засоби художньої виразності графіки. (Лінія, штрих, крапка, 

пляма) 

VІІІ. Підведення підсумків уроку. 

• Оцінка діяльності учнів на уроці. 

• Виставка дитячих малюнків (з обговоренням). 

• Повідомлення завдання з підготовки до наступного уроку. 

• Проголошення уроку завершеним. 

• Прибирання робочих місць. 
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ДОДАТКИ (наочність до уроку) 
 

Додаток №1 
 

Засоби художньої виразності графіки 
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Додаток №2 a, б, в, г, д, е 
 

 
Горизонтальна лінія 

 

                    
                     Вертикальна,                          Спрямована вниз спадаюча лінія 
            спрямована вгору ліня 
 

                     
      Ламана гострокутна лінія         Лінії, розташовані у вигляді спіралі 

 

 
М’яка хвиляста лінія 
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Додаток №3 
 
 

  
 

О. Тетеря «Фантастичний пейзаж» 
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Додаток №4 а, б 
 

Завдання: Яким засобом художньої виразності графіки (крапкою, плямою, 
лінією та штрихом) виконаний кожен з малюнків? 
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Гілка дерева різними засобами художньої виразності 
 
 

                      Пляма  Крапка 

 
 
     Штрих Лінія 
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Додаток №5 а, б 
 

Завдання:  
Підібрати до кожного з віршів відповідні картинки 

 

 
 

    В. Кіт «Радість» 
 

                                       Весняні квіти тянуться угору, 
                                       Назустріч сонцю, у небес блакить. 
                                       І бджілка-трудівниця вже додому 
                                       Несе медок і весело дзижчить. 

 

 
 

В. Кіт «Темний ліс» 
 

                                    У темнім лісі прокидався ранок,  
                                    Такий похмурий, пасмурний сумний. 
                                    І зустрічає дощовий світанок  
                                    Лиш блискавок мерехкотливий рій. 
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Додаток №6 
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Додаток №7 а 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
СОСНА 

ТОПОЛЯ   ЯЛИНКА 
  ЛИПА     ВЕРБА 

  ДУБ 
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Додаток №7 б 
 

 
ТОПОЛЯ 
 

СОСНА 
ЛИПА        

   
 

        
 
 
 

ДУБ 
ЯЛИНКА 
 

 
    ВЕРБА 
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Додаток №8 
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Додаток № 9 а, б 
 

 
 

 
 

В. Кіт «Дерево» 
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Додаток № 10 
 

 
 

Н. Жураковська «Сон» 
 
 


