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ОбразОтвОрче мистецтвО

Підручник для 1 класу
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Образотворче мистецтво: підручник для 1 класу.

Підручник за своїм змістом відповідає Державному стандарту початкової 

загальної освіти та базовій навчальній програмі з образотворчого мистецтва.
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ДерЖавНиЙ ГІмН УКраЇНи

Муз. Михайла Вербицького
Сл. Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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ІНстрУКцІЇ з техНІКи безПеКи

•Ретельно підготуй своє робоче місце до роботи. 

•Під час роботи дотримуйся належного порядку, а після закінчен-
ня — акуратно прибери робоче місце: склади відповідний інвен-
тар, вимий пензлі та руки.

Правила користування ножицями

•Ножиці для ручної праці повинні мати заокруглені кінці. 

•Клади їх так, щоб вони не виступали за край робочого місця.

•Не розмахуй ножицями, під час різання не ходи, а також не під-
ходь занадто близько до того, хто ними працює.

•Передавай ножиці закритими кільцями вперед.
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Що за гамір?
Що за гра?
Ліпить бабу 
Дітвора.
Ой же, баба
Снігова,
Біла в баби
Голова. 
Ой, у баби
Горб на спині
І шапочка 
Он яка! 
Ніс у баби 
Із морквини,
Рот у баби 
З буряка!
        М. Підгірянка

Працюй так:
За поданими схемами намалюй сніговичка.
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творче завдання. Враховуючи подані схеми, намалюй веселого сніговичка 
на папері холодного світло-блакитного чи синього кольору.
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Працюй так:

•Зігни квадрат по діагоналі.

•Отриманий трикутник зігни вдвоє.

•Зроби надріз так, як показано на малюнку.

•Зігни трикутник по різні сторони.

•Виготов очі та приклей.
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творче завдання. Виготов із паперу, використовуючи метод орігамі, 
чудову іграшку.

Фотографія.
“Два зайчики, виготовлені методом орігамі”
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Державний гімн України
Інструкції з техніки безпеки

вІДтвОреННЯ ПрОстих ФОрм ЛІНІЄЮ, ПЛЯмОЮ, 
в Об’ЄмІ
Краса навколо нас

Матеріали та інструменти
Що я люблю малювати

Форма навколишнього світу
Прапорці та повітряні кульки

засоби створення форми
Графічні матеріали та інструменти
Сяє ясне сонечко

виражальні можливості ліній
Пригоди лінії та крапки

засоби Компонування простих форм на площині
Святковий салют

силуетна форма
Повітряні змії
Композиція із силуетних форм
Рибки в акваріумі

Прості форми в об’ємі
Равлик на листочку
Ліплення овочів та фруктів

засОби КОмПОНУваННЯ ПрОстих ФОрм
Композиція

Осіннє дерево
Простір

Хатинка під горою
Основні та похідні кольори

Три веселі гноми
Спектральні кольори
Групи теплих та холодних кольорів
Синє небо, синє море

Декор
Святкова ялинка
Витинанка
Чарівні Сніжинки
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зОбраЖеННЯ ОсНОвНих ФОрм
Вибір положення аркуша паперу
Снігуронька

розмаїття форм
Веселий сніговик

зображення складної форми
Аплікація. Птахи, тварини
Виражальні можливості ліній
Їжачок-хитрячок

Поняття плановості
Снігопад

виражальні можливості кольору
Казкові птахи
Квітка для мами

Гармонія споріднених кольорів
Весна

симетрія
Метелик

цІЛІсНІсть ФОрми У сКУЛьПтУрІ та архІтеКтУрІ
Ліплення тварин

Мої улюбленці — тварини
Зображення в об’ємі птахів з елементами декору
Дивовижний птах

будова фігури людини
Веселий клоун

складові частини будівлі
Житло гномів

ОрНамеНтаЛьНе ОзДОбЛеННЯ ФОрм 
У ДеКОративНОмУ мистецтвІ
Декоративне прикрашання

Прикрашаємо торт
Рослинний візерунок та орнамент
Рушничок

Об’ємна форма та декор
Крапанка
Орігамі
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