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Урок 1. Краса навколо нас.
Що я люблю малювати

4

Яка красива та різноманітна природа на-
шого краю!

Письменники змальовують її словами, 
композитори оспівують у музиці. А художники 
передають красу природи на своїх картинах.

Малювати можна фарбами, простими та 
кольоровими олівцями, фломастерами, крей-
дою і навіть звичайнісінькою кульковою ручкою.

На уроках образотворчого мистецтва ти на-
вчишся користуватися цими інструментами.

І. Остроухов. «Річка у полудень»

Кольорові олівці

Фломастери

Ручка

Крейда

Фарби



ПРО НАШУ УКРАЇНУ
Ми дуже любим весь наш край,
і любим Україну,
її лани, зелений гай,
в саду — рясну калину.
Там соловейко навесні 
співає між гілками:
та й ми співаємо пісні — 
змагається він з нами!
                       Марія Познанська

 

Спробуй у своєму малюнку передати красу і різно-
манітність навколишнього світу. Дитячий малюнок



Урок 33. Ліплення «Кольорові крапанки»
62

Іноді оздоблення великодніх писанок ро-
биться за допомогою лише крапочок. Така 
техніка тому і зветься «крапанка». Крапки 
символізують зерно, інколи можуть мати зна-
чення зірок. І ще, за легендою, крапки — це 
сльози Божої Матері, які впали на крашанку, 
коли вона оплакувала Ісуса Христа.

Так виготовляють крапанки. 
За допомогою цупкого паперу та пласти-

ліну створи свою писанку-крапанку.



Урок 34. Оригамі
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Які чудові іграшки виготовлено з паперу!
Оригамі — складання іграшок з паперу спо-

собом згинання.

•Зігни квадрат по діагоналі.

•Отриманий трикутник зігни вдвоє.

•Намалюй два трикутники по двох кутах.

•Виріж.

•Виріж смужки та прикрась ними рибку.
Скористайся поданою схемою та створи 

кілька рибок.
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