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Тема 1. Відтворення простих форм лінією,  
плямою, в об’ємі

№ 
з/п Тема уроку Клас Дата

1 2 3 4

1. Бåсіäа «Краса наâколо нас». Çа-
гальнå ознайомлåння з поняò-
òям «образоòâорчå мисòåцòâо», 
з маòåріалами й інсòрóмåнòами, 
якими працþє хóäоæник.
Композиція «Що я люблю малю-
вати».

2. Різноманіòнісòь форм наâко-
лишнього сâіòó. Просòі гåомå-
òричні форми: площинні — пря-
мокóòник, кâаäраò, òрикóòник, 
коло, оâал; об’ємні — кóб, ци-
лінäр, конóс, кóля.
малювання композиції «Прапор-
ці та повітряні кульки».

3. Лінія, пляма, крапка, шòрих як 
засоби сòâорåння форми. Гра-
фічні маòåріали òа інсòрóмåнòи. 
Прийоми робоòи графічними 
інсòрóмåнòами.
малювання композиції «сяє 
ясне сонечко».

4. Виäи і òипи ліній. Вираæальні 
моæлиâосòі лінії. Сòâорåння (на 
åлåмåнòарномó ріâні) âиразного 
образó лінійними засобами на 
осноâі òâорчої óяâи.
«Пригоди Лінії та Крапки».
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1 2 3 4

5. Елåмåнòарні засоби компонó-
âання просòих форм на пло-
щині. Сòâорåння композиції з 
крапок, ліній, плям. Праâила 
корисòóâання гóашåâими фар-
бами òа пåнзлåм.
малювання композиції «святко-
вий салют».

6. Вираæальні моæлиâосòі силóåò-
ної форми. Вигоòоâлåння силóåò-
них форм за äопомогоþ шабло-
ніâ. Праâила робоòи з ноæицями 
òа кольороâим папåром. Çначåн-
ня раціонального âикорисòання 
папåрó äля åкології Çåмлі.
аплікація з кольорового паперу 
«Повітряні змії».

7. Çапоâнåння площини аркóша 
силóåòними зобраæåннями. По-
сліäоâнісòь äій ó робоòі при âи-
гоòоâлåнні аплікації з прироäних 
маòåріаліâ.
аплікація з природних матеріалів 
«Осінній акваріум».

8. Пåрåäаâання просòих форм â 
об’ємі. Ліплåння прироäної фор-
ми за зразком. Праâила робоòи з 
пласòиліном.
Ліплення з пластиліну «равлик 
на листочку» («сімейка грибів»).
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фломасòåри òощо. Ліплåн-
ня, папåропласòика, аплікація 
(моæна ó сполóчåнні з âиòи-
нанням чи äоопрацþâанням 
фарбами òа графічними маòå-
ріалами), графічні, æиâописні 
òа змішані òåхніки.

проявляє:
 – кміòлиâісòь, аналіòичнå мис-
лåння ó процåсі âиконання 
äиäакòичних âпраâ;

дотримується:
 – праâил бåзпåчного корис-
òóâання хóäоæніми маòåрі-
алами òа інсòрóмåнòами.

тема 5.
стиЛізУвання та ОрнаментаЛьне  

ОзДОбЛення фОрм У ДеКОративнО- 
ПриКЛаДнОмУ мистецтві

4 години

 – Розширåння óяâлåнь про äå-
кораòиâнå прикрашання форм 
гåомåòричними åлåмåнòами. 
Поєäнання силóåòної форми 
òа äåкорó.

 – Поняòòя âізåрóнка òа орна-
мåнòó (на åлåмåнòарномó ріâ-
ні). Спрощåння форм рослин-
ного сâіòó піä час сòâорåння 
орнамåнòó.

 – Сòâорåння äåкораòиâного об-
разó із сóцільного шмаòка 
пласòилінó. Елåмåнòарна óзго-
äæåнісòь об’ємної форми òа 
äåкорó.

 – Поняòòя «орігамі» як âиäó 
хóäоæньої робоòи з папåром.

Учень (учениця) виявляє та 
елементарно висловлює (з до-
помогою вчителя):

 – сâоє åмоційно-цінніснå сòаâ-
лåння äо åсòåòичного â на-
âколишньомó сâіòі òа òâорах 
мисòåцòâа, âикорисòоâóþчи 
при цьомó засâоєні хóäоæні 
òåрміни òа поняòòя; 

має уявлення про:
 – âізåрóнок òа орнамåнò;

 – спрощåння форм рослин-
ного сâіòó піä час сòâорåн-
ня орнамåнòó;

 – «орігамі» як âиä хóäоæньої 
робоòи з папåром;
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Орієнтовні тематичні завдан-
ня (на вибір):

«Прикрашаємо òорò», «Ко-
льороâі крапанки», «Вåсняна 
хóсòина», «Візåрóнок äля бóк-
âи», «Українські сâисòóнці», 
«Диâоâиæна кâіòка», «Жóраâ-
лик», «Кораблик» òощо.

матеріали та техніка вико-
нання (на вибір):

Гóаш, фломасòåри, рóчки, 
пласòилін (глина), білий чи 
кольороâий папір òощо. Лі-
плåння, аплікація (моæна ó 
сполóчåнні з âиòинанням чи 
äоопрацþâанням фарбами òа 
графічними маòåріалами), роз-
пис, орігамі, графічні, æиâо-
писні òа змішані òåхніки.

намагається:
 – спрощóâаòи на åлåмåнòар-
номó ріâні прироäні форми;
 – поєäнóâаòи силóåòнó фор-
мó òа äåкор;
 – âиконóâаòи об’ємні зобра-
æåння із сóцільного шмаò-
ка пласòичного маòåріалó 
òа прикрашаòи їх äåкором;
 – раціонально організоâóâа-
òи робочå місцå;

дотримується:
 – праâил бåзпåчного корис-
òóâання хóäоæніми маòåрі-
алами òа інсòрóмåнòами;

володіє:
 – åлåмåнòарними наâичками 
робоòи â колåкòиâі.

УзагаЛьнення — 2 гОД
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