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Вступ 

 

«Мистецтво – саме життя, і воно безсмертне» 

 Оскард Уайль 

 

Сучасне реформування дошкільної освіти спонукає педагогів 

до актуалізації процесу закладання у дітей первинної основи вміння 

висловлюватися щодо подій та явищ, загострення їхнього інтересу 

до життя країни, видів людської праці, до цінностей, які створює 

народ тощо. Тому вкрай важливо розкрити перед малюками  

картинунавколишнього світу, побуту, праці людей (в сім’ї, на 

виробництві, в полі тощо).  

Оптимізувати цей процес, на нашу думку, допоможе 

ознайомлення дітей з мистецтвом, зокрема із жанровим живописом. 

Адже через пізнання значення праці самого художника, його 

майстерності, а також мотивів, які спонукали до написання 

картини, діти навчаться бачити та розуміти навколишній світ. 

Варто звернути увагу і на те, що власні враження, відчуття 

таемоційний стан художник розкриває за допомогою кольору, 

лінії,плями, композиції, фактури. У процесі детального розгляду 

мистецького твору діти зможуть визначити емоційне наповнення 

його змісту, розповісти, що вони бачать на полотні та що 

відчувають, пояснити, чому художник обрав дану тему, які засоби 

виразності використав, щоб розкрити сюжет, настрій задуманого й 

виконаного ним. 

Отже, відкриваючи дітям світ творів живопису, ми дамо 

поштовх не лише до того, що діти навчаться вербалізувати свої 

судження і ставлення до переглянутих репродукцій, оволодіють 

вмінням давати  розгорнуту оцінку, застосовуючи образні слова і 

вирази, емоційно-естетичні та доступні їм мистецтвознавчі терміни, 

а допоможемо навчитися використовувати отримані знання у 

власній художньо-творчій діяльності.  

 

 



5 

 

2. Ознайомлення з творами живопису 
 

Дошкільний вік - яскрава, неповторна сторінка життя кожної 

людини. Саме в цей період починається процес становлення 

особистості, формування основ самосвідомості та індивідуальності 

дитини, її соціалізації, відбувається залучення до культури, до 

загальнолюдських цінностей.  

Знайомство дошкільників з світом живопису - одне із завдань 

Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту 

дошкільної освіти) нова редакція, у якому дошкільник «має 

елементарні уявлення про види мистецтва (художньо-

продуктивне)… Розуміє мистецтво як результат творчої діяльності 

митців… Виявляє інтерес до творів… мистецтва, впізнає знайомі 

твори, проявляє до них особисте ставлення, висловлює враження 

від мистецтва, інтерпретує твори. Сприймає та емоційно реагує на 

художній образ, елементарно аналізує засоби художньої виразності 

у  творах мистецтва різних… жанрів.» [1, с. 22] 

Процес пізнання у дошкільному віці відбувається емоційно-

практичним шляхом. Тому кожен дошкільник - дослідник, який з 

радістю і здивуванням відкриває навколишній світ. 

При спілкуванні з живописом у дітей пробуджуються особливі 

емоції, зовсім не схожі на ті, які вони відчувають, коли радіють або 

сумують. Ці емоції здатні творити чудеса: вони долучають дітей до 

вищих духовних цінностей, розвивають їх здібності і розсовують 

обрії свідомості. 

Дуже часто розуміння краси до дитини приходить через 

смакові оцінки дорослих, в процесі діалогічного спілкування 

дорослого і дитини. Тому вкрай важливо, щоб педагог володів 

усіма засобами мовлення, а твори для естетичного сприйняття дітей 

потрібно підбирати високо художні та доступні для сприйняття. 

Сприйняття маленької дитини відрізняється від сприйняття 

дорослої людини тим, що це - розгорнута діяльність. 

Загальновідомо, що «живе» спілкування з живописом нічим 

замінити не можна. Тому вкрай важливо організовувати спеціальні 
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заняття з ознайомлення старших дошкільників з творами живопису. 

Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» [6, с. 

254] передбачено, що «підготовчим етапом до ознайомлення з 

творами живопису в молодшому та середньому віці слугувала 

демонстрація творів живопису на музичних заняттях під час 

слухання музики». 

Відповідно до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років 

«Дитина» [6, с. 255], старших дошкільників ознайомлюють з 

наступними жанрами живопису:  

– пейзаж – зображення різноманітних мотивів природи; 

– натюрморт - зображення овочів, фруктів, квітів, посуду 

та ін. предметів; 

– портрет – зображення людини, або групи людей; 

– історичний жанр – зображення подій минулого; 

– побутовий – зображення подій і сцен повсякденного 

життя; 

– казково-билинний – зображення казок, билин; 

– анімалістичний жанр - зображення тварини, як головного 

героя художнього твору. 

Зазначимо, що всі ці твори живопису мають відповідати 

вимогам: 

– картини повинні бути реалістичними і високохудожніми; 

– за своєю тематикою вони мають бути близькими й 

зрозумілими дітям. Діти повинні мати певний обсяг 

знань про явища і предмети, намальовані на картині; 

– репродукції картин повинні діяти на дітей емоційно, 

викликати в них естетичні почуття. Тому в творах 

необхідні предметність, конкретність малюнків; 

– використані художником засоби зображення змісту 

картини мають бути виразними й зрозумілими дітям.  

Процесу ознайомлення з твором живопису можна присвятити 

повністю заняття чи бесіду з використанням вищеописаних методів 

абовикористовувати їх під час інших видів освітньої діяльності, або 

в повсякденному безпосередньому спілкуванні з дітьми. 
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2.1. Творча майстерня – пошук свого шляху 

 

Проблема залучення дитини до мистецтва живопису в умовах 

сучасного розвитку освіти є вкрай важливим напрямком педагогіки. 

Оскільки освіта сьогодення в царині мистецтва набула особистісно-

зорієнтованого спрямування, то повноцінне художнє виховання 

дошкільників неможливе без розгляду аспекту особистісно-

ціннісного ставлення до мистецтва взагалі і, живопису зокрема. Під 

поняттям «особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва» 

розуміємо позицію особистості (дитини), яка складається внаслідок 

сприйняття творів образотворчого мистецтва (зокрема, живопису) і 

проявляється у вираженні нею естетичних почуттів, емоцій, 

суджень, об’єктивної оцінки, що випливають із задоволення її 

духовних потреб та проявляються у прагненні до відтворення 

сприйнятого в різних видах художньо-творчої діяльності. Завдання 

естетичного виховання шляхом ознайомлення дошкільників з 

образотворчим мистецтвом визначені у нормативних та 

законодавчих документах: у Законі України «Про дошкільну 

освіту» [9], «Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку» 

[10],  «Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні (проект)» 

[11], «Базовому компоненті дошкільної освіти (Державного 

стандарту  дошкільної освіти) нова редакція» [1]. Відповідно до 

вимог вищеперелічених документів, естетичне виховання дитини 

має здійснюватись у процесі формування її естетичних потреб та 

досвіду (емоцій і почуттів, поглядів, смаків, ідеалів, інтересів) як 

основи виховання естетичного ставлення, активності до 

сприймання, освоєння та перетворення дійсності. Це, в свою чергу, 

сприятиме вихованню різнобічно й гармонійно розвиненої 

особистості, максимальному використанню естетичного фактора в 

удосконаленні національної самосвідомості дитини, піднесенню її 

трудової і соціальної активності, зростанню творчого потенціалу 

молодих громадян України.  

Згідно із завданнями, передбаченими цими документами, 

дитина входить у світ практичної та духовної діяльності людини, 
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розвивається її потреба в реалізації власних творчих здібностей, 

удосконалюються вміння цінувати рукотворні вироби, виявляти 

інтерес до надбань національної та світової культури, володіти 

різноманітними способами реалізації власних творчих здібностей.  

У ході дослідження проблеми використання творів живопису 

в сучасній практиці освітньої роботи з дошкільниками ми 

звернулись до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років 

«Дитина» [6]. Зазначимо, що перелік пропонованих творів свідчить 

про їх жанрову різноманітність (пейзаж, натюрморт, портрет, 

побутовий, казково-билинний та анімалістичний жанри). Укладачі 

пропонують знайомити дітей з творами живопису зі старшої групи. 

Ми помітили, що пропонується розвивати у дошкільників 

сприймання творів живопису на основі інтеграції з іншими видами 

мистецтва, тобто враження дітей підсилюються відповідними 

музичними та літературними творами. Акцент робиться на 

емоційному сприйманні дітьми старшого дошкільного віку творів 

образотворчого мистецтва та формуванні в них емоційного 

ставлення до картин та їх змісту; розвитку здатності розуміти 

зображувально-виражальні засоби, що використовували художники 

при написанні живописних картин.  

Аналіз періодичної літератури з дошкільного виховання, в 

якій постійно друкуються методичні розробки щодо естетичного 

виховання дітей у процесі їх ознайомлення з творами живопису, 

показує, що практикам пропонуються плани-конспекти спеціальних 

занять з образотворчого мистецтва, інтегрованих занять з 

використанням творів живопису, мистецькі розповіді про 

художників та їх картини. Отже, виявлено тенденцію посилення 

інтересу вітчизняних періодичних видань до висвітлення 

різноманітного мистецько-методичного матеріалу на допомогу 

вихователям і батькам з питань ознайомлення дітей з живописом.  

Зазначимо, що робота у цьому напрямку спрямована не лише 

на організацію спеціальних занять з ознайомлення з творами 
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живопису, але й на створення міні-музеїв, картинних галерей тощо 

в ЗДО.  

Музейна педагогіка, яка бере свій початок ще з 70-х років 

минулого століття, а нині набула широкого застосування, володіє 

педагогічною цінністю та культурним потенціалом, дозволяє на 

якісно новому рівні пробудити у дітей інтерес до мистецтва, 

об’єднати педагогів, дітей та батьків захоплюючою справою 

збирання експонатів, підготовкою тематичних експозицій, 

екскурсій та свят. Зауважимо, що паралельно організовуються для 

дітей екскурсії до музеїв, зустрічі з видатними вітчизняними 

художниками, а методична література певною мірою забезпечує 

підготовку та організацію такої роботи. Тим самим прищеплюється  

любов до занять малюванням та дошкільники спонукаються до 

відтворення власних почуттів у художньо-творчій діяльності. На 

нашу думку, безпосереднє спілкування з живописними картинами, 

а не їх репродукціями підвищує гостроту емоційних почуттів та 

оціночних суджень дітей.  

Пригадаємо методичну розробку ЗДО ғ 3 Гончаренко О.Р., 

Панчук І.В. «Workshop у закладі дошкільної освіти». Автори 

презентували використання картинної галереї ДНЗ ғ 3 

(репродукції картин волинських художників) та віртуального міні-

музею в напрямку формування мистецько-творчої компетентності 

старших дошкільників. Запропоновані форми онлайн методичних 

заходів допоможуть педагогам-практикам ознайомити батьків 

вихованців із жанрами живопису. Ми ж в методичних 

рекомендаціях «Творча майстерня «Відкриваємо дітям світ творів 

мистецтва»» вкажемо на особливості процесу ознайомлення 

старших дошкільників з творами живопису та запропоновануємо 

алгоритм формування елементарних уявлень про жанри живопису у 

дошкільників та шляхи його оптимізації через використання 

елементів інноваційних технологій.  

Зазначимо, що в методичній розробці Гончаренко О.Р., 

Панчук І.В. «Workshop у закладі дошкільної освіти» була розкрита 

суть поняття Workshop (творча майстерня) та вказано шлях його 
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застосування в методичній роботі. Наша творча майстерня 

«Відкриваємо дітям світ творів мистецтва» окреслює шлях 

спілкування дитини з творами живопису. 

У сучасній практиці дошкільного виховання нас зацікавила 

особистісно-розвивальна педагогічна технологія, автор якої С. 

Огурцова зробила спробу визначити технології особистісного 

спілкування дітей зі скульптурою [15, с. 9]. Узявши їх за основу, ми 

виявили такі типи особистісного спілкування дітей з живописом:  

1) мистецтво ↔ дитина (твір живопису зацікавлює дитину, 

вона безпосередньо сприймає його, але у неї не може самостійно 

формуватись ставлення до самого мистецтва як елемента людської 

культури);  

2) дитина ↔ мистецтво (дитина сприймає твір живопису, 

внаслідок цього у неї виникає бажання самій малювати, тобто 

створити щось подібне до того, що вона споглядала);  

3) дитина ↔ мистецтво ↔ дитина (дитина сприймає твір 

живопису, проникається почуттями, а потім ділиться своїми 

враженнями з іншими дітьми);  

4) дитина ↔ мистецтво ↔ педагог (дитина сприймає твори 

живопису, а тоді веде з педагогом бесіду за картиною, яка 

сприймалась нею);  

5) мистецтво ↔ дитина ↔ педагог (твори живопису 

зацікавлюють дитину, а потім вона висловлює своє ставлення до 

картини, ділиться своїми враженнями в процесі бесіди з 

педагогом);  

6) педагог ↔ мистецтво ↔ дитина (спочатку педагог 

знайомиться з творами живопису, а тоді, знайомлячи дитину з 

картинами, він ніби «підказує» дитині враження, нав’язує власну 

оцінку картини, техніки її виконання, виразно-зображувальних 

засобів, використаних художником). 

Таким чином, у дошкільній педагогіці може існувати багато 

типів спілкування дитини з живописом, та, на жаль, у сучасній 

практиці найбільш поширеним є останній тип, який, на нашу 

думку, недостатньо активізує особистісний фактор, не сприяє 
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саморозвитку дитини. Вихователь є ініціатором оцінки творів 

живопису, при цьому його думка є нав’язаною дитині, так би 

мовити, не своєю, чужою. Тому ми більшою мірою схиляємось до 

типу дитина Ғ мистецтво Ғ педагог, коли дитина сприймає твори 

живопису, самостійно намагається розібратись у виразно-

зображувальних засобах, техніці виконання, застосованих 

художником, визначає настрій картини, звертається до педагога із 

запитаннями про незрозуміле, цікаве. У такому випадку педагог 

запитує дитину про її думки, судження, оцінки, повідомляє про 

своє розуміння авторського задуму.  

Отже, зусилля практиків спрямовані на саморозвиток 

естетичних здібностей, збагачення духовної культури, формування 

особистості та розвиток творчого потенціалу дошкільників. 

Йдеться про надання дитині незалежності та самостійності у 

проявах її почуттів та вербалізації власних суджень. Згідно з 

концептуальними засадами нашого дослідження розроблено 

педагогічні ситуації спілкування дітей з живописом, які дадуть 

змогу виявити характер особистісного ставлення дітей до 

живопису.  

Таким чином, мистецтво живопису – яскрава, багатогранна 

сторінка людської культури, вивчення якої лише починається в 

дошкільному дитинстві. Щоб дитина розвивалась як самостійна 

особистість із власними поглядами, вона має оволодіти здатністю 

самостійно опановувати галузь живопису в процесі цікавих 

ситуацій особистісного спілкування з ним та однолітками і 

дорослими на матеріалі цього мистецтва. Особистісні реакції, 

емоції, вербальні оцінки, тривалість розглядання дитиною кожного 

конкретного твору живопису складуть підстави для аналізу 

ціннісного ставлення. З цієї сукупності ставлень ми передбачаємо 

визначити міру естетичних ставлень і характер їх проявів.  
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2.2. Дошкільникам про жанри живопису 

 

Художня картина відображає дійсність в образній формі. 

Художній образ не є простим копіюванням дійсності, він повніше і 

глибше відбиває суть речей та явищ довкілля на основі 

узагальнення художником характерних рис того, що він 

спостерігає. У художніх картинах відбито природу, народні звичаї, 

життя народу (трудову діяльність, відпочинок, побут тощо). 

Специфікою сприймання творів живопису є його цілісність, 

вміння сприймати не тільки зміст картини, а й засоби художньої 

виразності (композицію, тло, колір, світлотінь, симетрію). 

Розглядання картин супроводжують читанням художніх 

творів, оповідань, віршів, слуханням пісень, легенд. 

Вихователь коротко розповідає про життя художника. Далі 

проводить порівняльну бесіду за картиною та змістом вірша. У 

бесіді використовують уривки з інших віршів. Запитує, який 

настрій передає картина, які фарби переважають у картині, чому. 

Обговорюючи картину зі старшими дошкільнятами, варто 

передусім запропонувати визначити її настрій. Діти відчують його 

досить легко, пильно вдивившись у полотно. 

Знайомі репродукції картин українських художників 

виставляють у залі, влаштовують виставку, яку оглядають з дітьми 

старшого дошкільного віку. 

У процесі ознайомлення дошкільників з репродукціями 

художніх картин розв'язуються такі завдання: 

 формування здібностей художнього бачення картини; 

 формування цілісного емоційного сприймання її змісту; 

 розвиток естетичних уявлень і почуттів; 

 виховання оцінювального сприймання змісту картин; 

 збагачення словника яскравими образними виразами, 

епітетами, метафорами, порівняннями; 

 виховання інтересу до творчості художників. 
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Методи і прийоми, які використовуються при ознайомленні з 

творами живопису: 

 розглядання репродукцій картин; 

 мовчазне сприймання картини; 

 запитання вихователя за змістом картини; 

 самостійні висловлювання дітей; 

 складання описових розповідей про певні частини 

картини; 

 розповідь вихователя; 

 уточнення, пояснення, доповнення; 

 читання віршів, уривків прозових творів, які по змісту 

співпадають з певним твором живопису; 

 виставки художніх творів; 

 вікторина на закріплення знань про художників та їх 

твори; 

 екскурсії в музеї, на виставки, у картинну галерею; 

 пригадування картин, літературних творів за подібністю; 

 порівняння, зіставлення зображеного на картині з 

власним досвідом; 

 знаходження фрагмента, зображеного на картині, 

відповідно до опису вихователя чи художнього слова; 

 «входження» дітей у світ картини; виокремлення 

об'єктів, зображених на картині, та встановлення різного 

рівня залежностей між ними (хмаркою - небом, гілкою - 

стовбуром, снігом - ялинкою тощо); 

 занурення в образ людини на портреті; 

 «уявна подорож» за змістом картини; 

 персоніфікація неживих об'єктів (наприклад: «Я - річка, 

Я багато чого бачу на своєму шляху, бо течу по горах і 

долинах, через ліси і поля, міста і села»...); 

 уявлення себе на місці конкретного героя та розповідь 

від його імені (що він відчуває, як би він себе повів...); 
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 метод адекватних емоцій, які відповідають стану 

зображеної людини; 

 інтерактивний метод «мікрофон»; 

 метод акцентування на частинах зображеного (очі, руки, 

обличчя, одяг, взуття тощо); 

 експериментування з картиною (заміна героїв, зміна 

зовнішнього вигляду героя, внесення в картину нових 

елементів, вилучення об'єктів живої-неживої природи 

тощо); 

 складання віртуальних (уявних) діалогів між героями 

картини; 

 вихід за межі зображеного на картині (Що відбувалося 

до, і що могло б відбутися з героями, природою, погодою 

після зображеного на картині?); 

 уявне обстеження картини (відчути запах, почути звуки, 

доторкнутися до предмета чи об'єкта тощо); 

 метод багатоканальної діяльності (задіюванням різних 

аналізаторів при сприйманні картини); 

 вирішення проблемних завдань за змістом картини (Як 

ви здогадалися? Що могло б статися далі? В яку пору дня 

художник малював картину? Який настрій був у 

художника? Якою була погода?);  

 інтерактивний метод «Дерево рішень» або метод 

розв'язання проблем; 

 придумування своєї назви картини (пошук іншої, біль 

вдалої і точної назви твору живопису); 

 ствердження - провокація (навмисна помилка вихователя 

при описі картини чи її частини); 

 метод творчих завдань (наприклад, порівняти вираз 

обличчя мами до того, як ти зробив приємне або 

неприємне, і після цього); 

 введення нового героя (об'єкта) в картину; 

 порівняння 2-3 картин за змістом; 
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 опора на власний досвід дитини (прийом апперцепції); 

 метод музичного супроводу; 

 пластичний етюд (дітям пропонується увійти в стан 

героя: повторити його позу, міміку, а потім розповісти 

про свої відчуття); 

 придумування компліментів (яблуку, вазі, листочку, 

берізці, річці тощо). 

Дидактичні ігри за допомогою цих методів і прийомів 

ознайомлення з картинами закладається базис особистісної 

культури дошкільника. Дитина усвідомлює себе суб'єктом 

творчості, митцем, здатним не лише відтворювати здобуті 

враження, а й переносити їх у життя, збагачувати власним 

досвідом. 

Можна окреслити алгоритм ознайомлення дітей із 

художньою картиною: 

 

 
 

І етап роботи за алгоритмом ознайомлення з художньою 

картиною. 

Основним прийомом щодо ознайомлення старших 

дошкільників з живописом є мистецтвознавча розповідь педагога. 

І

• Створити інтерес до живопису, до картини художника, 
формувати вміння уважно її розглядати, емоційно 
відгукуватись на її зміст.

ІІ

• Розвивати вміння аналізувати картину, виділяти виразні 
засоби, формувати вміння читати картину, мотивувати 
емоційно-особистісне ставлення до твору.

ІІІ
• Формувати особистісно-емоційне ставлення дітей до 

твору, який вони сприймають.



16 

 

Структура мистецтвознавчої розповіді: 

– повідомлення назви картини та прізвища художника; 

– про що написана картина; 

– що найголовніше в картині (виділити композиційний 

центр, колір, побудову, розміщення); 

– що відображено навкруги головного у творі та як із ним 

поєднано деталі (саме так іде заглиблення в зміст 

картини, при цьому встановлюється зв'язок між змістом 

твору та засобами виразності); 

– що саме красивого показав своїм твором художник; 

– про що думається, згадується, коли дивишся на цю 

картину. 

Методичні прийоми на першому етапі такі: 

– використання (постановка) вихователем конкретних 

питань; 

– прийом «входження в картину» (це коли вихователь 

пропонує дітям уявити себе героєм картини та відповісти 

на запитання: Що відчуваєш? Чуєш? Що хвилює тебе?; 

– відтворення подій попередніх та наступних твору (а 

саме: вихователь пропонує дітям, розглядаючи картину, 

уявити, що було до того, як художник намалював 

картину, що може бути ще зображено); 

– різноманітні емоційні форми підбиття підсумків заняття 

щодо ознайомлення з живописом. 

ІІ етап роботи за алгоритмом ознайомлення з художньою 

картиною. 

Методиказмінюється. 

Дітей на другому етапі вчать аналізувати картину, 

виключають мистецтвознавчу розповідь, починають розглядати 

картину із запитань: 

– Про що саме картина? 

– Чому думаєш так, розкажи? 

– Як би ви назвали картину? 

– Чому саме так? 
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– Порівняйте з авторською назвою. 

– Що саме красивого та цікавого передав художник в 

образах людей, пейзажі, предметах? 

– Як саме він зобразив це в картині? 

– Який настрій викликає картина? 

– Чому саме такий настрій викликає картина? 

– Що хотів сказати своєю картиною художник? 

– Що особливого виділив, щоб саме це ми побачили в 

картині? 

Ці запитання спрямовують увагу дітей не на переказування 

зображеного, а на встановлення та пояснення зв’язку між змістом 

та засобами виразності. 

Вони допомагають розвивати вміння розмірковувати, 

доводити, аналізувати, робити висновки на рівні узагальнення. 

Такі запитання вихователь ставить у тому разі, якщо діти 

навчилися уважно розглядати картину та набули вміння її 

аналізувати. 

ІІІ етап роботи за алгоритмом ознайомлення з художньою 

картиною. 

Закріпити вміння емоційно, образно висловлювати судження 

про твір зображувального мистецтва у формі розгорнутого 

оповідання, розповіді, контролювати стійкість сформованого 

вміння логічно виражати свої думки, читати картину, створювати 

умови для перенесення дошкільниками знань, умінь, які в них є 

щодо розглядання творів у нові ігрові вміння. 

На третьому етапі вводяться нові методичні прийоми,які 

сприяють формування творчого сприймання дітьми творів 

живопису. До таких прийомів відносяться: 

– порівняння; 

– класифікація картин; 

– створення особистої картини в уяві за назвою картини 

художника; 

– різноманітні дидактичні ігри. 
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Методи та прийоми, які використовують під час бесіди: 

Пояснення. Широко використовується при перших бесідах, 

щоб уточнювати уявлення дітей про портрет. 

Порівняння. Цей прийом підвищує розумову активність 

дітей, сприяє розвитку розумових дій: аналіз, синтез, висновки. 

Наприклад: порівнюючи між собою такі картини, як «Діти» А. 

Пластова, «Святочне ворожіння» М. Пимоненка, «Одягають вінок» 

К. Трутовського, діти виділяють одну загальну деталь (на всіх 

картинах зображено людину) та самостійно повинні зробити 

висновок: портретом називається картина, на якій зображено 

людину (людей). 

Акцентування деталей. Цей прийом полягає в тому, що під 

час сприймання портрета закривається все зображення папером, 

відкритими залишаються лише очі, або руки, інші деталі портрета. 

Такий прийом розкриває виразність однієї частини портрета, 

зосереджує увагу саме на ній, посилює сприйняття дитини й 

допомагає встановити взаємозв’язок між частиною й цілим у 

портреті. Використання цього прийому активізує мовлення дітей. 

Метод викликання адекватних емоцій. Цей метод 

застосовують для того, щоб викликати в дітей почуття, емоції, 

настрій, адекватний стан зображеного образу. Необхідна 

безпосередня участь емоцій. Мовою мистецтва пізнати – це 

відчути. Саме К. Станіславський відзначив, що справжнього 

мистецтва без переживань немає. Наприклад: під час розгляду 

картини В. Тропініна «Дівчина з лялькою» вихователь запитує: «А 

який у тебе настрій буває, коли тебе обіймає матуся? А які в матусі 

руки? А як зображено дівчинку, яка обіймає ляльку? Які в неї 

руки?». Перш за все слід урахувати зв'язок майбутнього 

сприймання з попереднім досвідом дітей. Можливість згадати 

подібну ситуацію, згадати коли, за яких умов у дітей був такий 

настрій, вихователь може встановити зв'язок із досвідом, який уже 

є в дитини, який дає можливість із допомогою живопису 

встановити раніше бачене та пережите. 
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У цьому випадку вихователь зможе викликати в дітей 

емоційний відгук і діти почнуть активно розповідати про зміст 

картини та про характер зображеного героя. 

Тактильно-чуттєвий метод. Цей метод полягає в тому, що в 

процесі сприйняття портрета вихователь торкається дитини руками 

(гладить, обіймає), повторює рухи рук, зображеня на картині. 

Мета цього методу – викликати почуття дітей, пережити 

адекватний стан зображеного образу, відчути любов до себе іншої 

людини. Цей метод ефективний і впливає на емоційний стан дітей, 

викликає відповідні реакції, особливо в сором’язливих дітей, але за 

умови, якщо між дітьми та вихователем є взаємна щирість, 

визнання, симпатія, повага одне до одного. 

Прийом «входження» в картину. Використовуючи цей 

прийом, вихователь пропонує дітям уявити себе на місці 

зображеної людини, учить співчувати їй, збуджує дитячу уяву. 

Розглядаючи картину Васнєцова «Альонушка», дітям пропонують: 

«Уявіть собі на хвилинку, що картина ожила. Що ви почули?». 

Метод музичного супроводу. Під час розгляду портрета 

звучить музика, характер, настрій якої співзвучний із настроєм 

картини, тобто йде вплив одночасно на зоровий та слуховий 

аналізатор. Це у свою чергу полегшує процес сприйняття, робить 

його більш глибоким, витонченим. 

Сухомлинський В. О. писав: «Музика, мелодія, краса, 

музичних звуків важливий засіб морального та розумового 

виховання людини, джерело благородства серця та чистоти душі… 

Мелодія – це мова людських почуттів…». 

Ігрові прийоми. Саме вони зосереджують увагу дітей на 

сприйнятті необхідної частини портрета, активізують розумову 

діяльність дітей, створюють інтерес до творів, формують позитивне 

ставлення до жанру портрет. 

Діти із задоволенням приймають такі ігрові елементи: 

– загадай що-небудь про руку, очі, одяг, колір, людину, а 

ми відгадаємо; 

– відгадай, до якого портрета підходить ця музика; 
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– придумай свою назву портретові; 

– хто краще передасть у русі положення тіла (руки, голови) 

зображеного образу; 

– відкриємо «таємницю» людини, яку сховав від нас 

художник. 

Методичні кроки ознайомлення дошкільників з 

художньою картиною: 

 

Крок 1.  Виділення об’єктів картини. 

Мета: визначення складу картини. Виявити 

найбільше об’єктів і схематично зафіксувати їх у 

кружечках на дошці. 

Гра « Шукаю родичів». 

Мета: учити дітей класифікувати об’єкти на картині й 

активізувати словник узагальнюючими поняттями. Знайти 

«родича» конкретному об’єкту за принципом; 

– природний світ; 

– рукотворний світ; 

– жива – нежива природа; 

– ціле – частка; 

– за місцем перебування; 

– за функціями. 

 

Крок 2. Встановлення різного рівня зв’язків і взаємодій між 

об’єктами. 

Гра « Живі картинки». 

Мета: знайти місце своєму об’єкту серед інших 

об’єктів, зображених на картині. Скласти зв’язне 

оповідання щодо місцезнаходження об’єкта.Закріплення 

просторових понять.Кожній дитині, згідно ролі, необхідно 

пояснити своє місцезнаходження у двовимірному 

просторі, потім змоделювати картину в 3-х мірному. 
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Крок 3. Прийом входження до картин за допомогою різних 

аналізаторів. 

 

Крок 4. Опис картин засобами прямої і символічної аналогії. 

Гра «Знайди таке ж саме за кольорами». 

Гра «Порівняй за формою». 

 

Крок 5. Створення оповідань-фантазій з використанням 

прийому переміщення об’єктів у часі. 

Гра «Відставай-Забігай». 

 

Крок 6. Складання оповідань від імені якого-небудь героя чи 

об’єкта. Різні точки зору. 

Гра «Перетворення з допомогою чарівника». 

 

Добірка орієнтовних творчих запитань для роботи з 

картиною: 

– Як ви здогадалися, що художник змалював осінню 

(зимову, весняну, літню) природу? 

– Які почуття відчував художник, коли писав картину? 

Який настрій був у художника? 

– Як художник ставиться до героїв (персонажів) своєї 

картини? Кого він любить (розуміє, засуджує)? 

– Яку погоду зобразив художник? Як ви здогадалися? 

Якими кольорами передано осінь (весну, літо, зиму)? 

– Про що мріють (згадують) герої картини? Чому на 

картині так багато жовтого (білого, зеленого, сірого, 

синього) кольору? 

– Що тебе радує на картині? Що тебе засмучує на картині? 

Що добре, а що погано на картині? 

– Що ти знаєш про це дерево (кущ, тварину)? 

– Яку назву цій картині дав би ти? 

– Що вам подобається у цьому куточку картини? 
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– Скільки живих об'єктів на картині? Скільки неживих 

об'єктів на картині? 

– Що ти можеш розповісти про...? 

– Чому падає листя з дерев? 

– Що б ви хотіли додати на картині? Що забрати? Чому? 

– Про що перемовляються між собою берізки (дуби, 

яблучка, полуниці, ведмеді, ялинки під снігом, листочки 

на деревах тощо)? 

– Як би ти вчинив на місці дівчинки (хлопчика, ведмедика, 

річки тощо);  

– Як поводилися герої картини? Чому? Що б ти порадив 

хлопчику? Що б ти порадив дівчинці? Що відбулося 

раніше? Що може бути пізніше? 

– Чи правильно вчинив (вказати героя картини)? Чому ти 

так вважаєш? 

– По чому видно, що погода вітряна (сонячна, дощова, 

морозна, тепла, холодна, похмура)? Як називаються 

картини про природу? (Пейзаж). Картини, на яких 

зображено «тихе життя» натури? (Натюрморт). Картини 

із зображенням людей? (Портрет). 

– Які кольори переважають на картині? Чому? В якому 

куточку картини тобі хотілося б зупинитися? (Посидіти, 

присісти, відпочити, пострибати).  

– Що відбувається з листям на деревах (травою, 

бурулькою, квітами)? Чому осінь називають золотою? 

– Що ти можеш сказати про воду в річці (засніжену 

ялинку, персики на столі)? 

– Що найбільше тобі подобається на картині? Що 

найбільше привернуло твою увагу? 

– Що саме на картині художник зобразив частково, не 

повністю? (Річку, дерево, дорогу, кущ, небо, озеро і т.д.). 

– Що художник не намалював, а воно є? (Сонце, блискавка 

та ін.) Як ти здогадався? (Бо тінь біля дерева; бо у 

дівчинки розтріпане волосся і гнуться дерева тощо). 
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– Якими кольорами можна передати радість, смуток, гнів? 

– Чому сумує небо?  

– Що бачить у сні сніговичок? Про що він мріє? 

– Чому сумує восени ялинка? Чому для неї осінь не 

підготувала свою сукню? 

– Про яку таємницю розповів ялинці вітерець? 

         Зауважимо, що навколишня дійсність своєю красою, 

своєрідністю, неповторністю приваблює дитину і стає джерелом її 

творчих задумів у малюнках. Важливими засобами збагачення 

дитячого малювання є знайомлення дітей з мистецтвом живопису 

та його жанрами, етапами креативного процесу (пошук, реалізація 

задуму, створення художнього образу), спрямування малят на 

наслідування зразка творчої діяльності художника на всіх її етапах 

та формування емоційно – ціннісного ставлення до довкілля і 

творів мистецтва. 

         Розглядаючи з дітьми твори живопису, важливо підвести їх до 

висновку: чому цей вид образотворчого мистецтва називається 

живописом. А узагальнюючи дитячі відповіді, треба звернути увагу 

дошкільнят на те, що картини, виконані різними техніками, 

аквареллю, олійними фарбами – є мальовничими, живописними. 

Художник, який працює в реалістичному напрямі, часто відтворює 

не тільки красу (явища, предмети, обличчя), а намагається 

щонайправдивіше передати всі нюанси складної натури. 

         Якщо картина написана справжнім майстром, вона завжди 

захоплює спостережливого глядача, впливає на його почуття, уяву, 

створює відповідний настрій. 

Важливим чинником в процесі ознайомлення з творами 

живопису є художньо-творча діяльність дошкільників. Тут в нагоді 

можуть стати технології щодо збагачення малювання старших 

дошкільнят, які запроваджується поетапно: 

– живе активне споглядання світу природи, предметів, людей; 

– розглядання та обговорення творів живопису, авторської 

манери художника; 
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– вправляння дітей у техніці малювання; експериментування з 

матеріалами та обладнанням, усвідомлення особливостей 

технік графічного та живописного малюнка; 

– виконання дітьми творчих завдань. 

Отже, ми окреслили наші завдання, виділили методичні 

прийоми роботи, виробили алгоритм ознайомлення з твором 

живопису та окреслили етапи роботи за ним,  

 

2.2.1. Натюрморт 
 

Знайомлячи дошкільників з жанром натюрморту, потрібно 

постаратися викликати у них емоційну чуйність, задоволення від 

сприйняття картин. Для цього доцільно розповісти їм, що 

натюрморт - це зображення різних предметів. Доступними 

засобами слід підвести дітей до розуміння єдності змісту 

зображення та мови живопису. 

Етапи ознайомлення старших дошкільників з жанром 

натюрморт: 

 

Етап Напрямок освітньої роботи з дітьми 

І Слід навчити старших дошкільників уважно 

вдивлятися у твір мистецтва, бачити красу, гармонію або 

контрастність зображених художником предметів, 

щільність або крихкість матеріалів, з яких вони зроблені, 

стиглість і соковитість плодів, особливості їх поверхні, 

різноманітні форми, зв'язків предметів один з одним і з 

навколишнім середовищем. 

 

ІІ Слід звернути увагу на колір як засіб передачі 

художником настрою - стану радості, смутку, печалі, 

тривоги або загадковості, урочистості. 

 

ІІІ Можна поговорити з дітьми про композиції 

натюрморту: розташування предметів у просторі, 
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виділення головного в зображенні. 

 

 

У старшому дошкільному віці дітей знайомлять з більш 

складними натюрмортами, що зображують не тільки квіти, фрукти, 

овочі, але і предмети побуту, знаряддя праці. Розглядають також 

натюрморти змішаного характеру - квіти і плоди, гриби та овочі. 

Отже, види натюрморту: овочевий, фруктовий, квітковий, 

побутовий, комбінований. 

Можна дотримати наступні етапи роботи з картиною. 

Спочатку дітям розповідають про працю художника (що малює 

художник). Потім проводиться пізнавальна бесіда про натюрморті 

як особливому жанрі живопису. Увагу дітей слід особливо звернути 

на деякі засоби виразності живописного натюрморту: 

– колір, колірні поєднання як спосіб ознайомлення 

емоційного впливу; 

– композиція як засіб побудови картини і виділення 

головного в ній; 

– малюнок, передає форму, характер предмета. 

Передує безпосередність розглядання картин підготовча 

робота повинна бути спрямована на збагачення емоційного досвіду 

дітей, їх знань про об'єкти, які вони побачать на картині. Діти 

можуть брати участь у збиранні овочів, фруктів, ягід, квітів, 

складати з них натюрморти, грати в різні сенсорні та художньо-

розвивальні ігри («Склади натюрморт з овочів», «Підбери фарби, 

які використав художник у своїй картині»). На прогулянках, 

екскурсіях корисно використовувати вірші і загадки про оточуючих 

предметах. 

Не можна оминути увагою малювання в жанрі натюрморту. 

Цей вид малювання передбачає введення дитини у світ 

предметів, розвиток естетичного ставлення до предметів, які 

складають в сукупності культуру людства. Увага дитини, її 

інтереси та бажання зосереджуються на предметі. Японська 
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мудрість закликає вдивлятися у звичне, аби побачити несподіване, 

в некрасиве, щоб побачити красиве, у складне, аби побачити 

просте, в частку, щоб побачити ціле, в мале, аби побачити величне. 

У власних натюрмортах художник розглядає предмети 

спокійно, неспішно, уважно. Він показує їх глядачеві першим 

планом, із різних ракурсів. Це дає можливість глядачеві по – 

новому побачити звичні, знайомі речі, оцінити їхню красу. 

Мистецтво натюрморту створює чудову інтелектуальну, емоційно – 

чуттєву основу для педагогічної технології збагачення предметного 

малювання. Важливою умовою стає компетентність педагога в 

галузі мистецтва натюрморту. Тому варто пригадати особливості 

цього жанру, переглянути колекцію репродукцій, визначити шляхи 

залучення натюрморту до освітніх програм і технологій дитячого 

малювання. 

Важливо забезпечити розвивальне освітнє середовище, 

збагативши його творами у жанрі натюрморту, обладнанням та 

матеріалами для створення натюрмортів і малювання. 

Для реалізації основної мети необхідно визначити освітні 

завдання, а саме: 

– збагачувати ціннісне уявлення дітей про світ предметів 

як джерело творчих задумів; 

– розвивати основи світосприймання (чуття форми, 

кольору, простору, часу); 

– знайомити дітей з мистецтвом натюрморту, особою 

художника, його творчим процесом; 

– навчати способів створення виразного образу; 

– виховувати емоційно – ціннісне ставлення до 

предметного світу. 

Вивчення законів натюрморту та зображення його дитиною 

містить можливості для розвитку естетичного світосприймання, 

розуміння законів краси та гармонії, започаткування образотворчої 

грамоти, осягання закономірностей просторових зв’язків предметів 

і розвитку предметного реалістичного малюнка. 



27 

 

Основними етапами навчання дітей малювати в жанрі 

натюрморту є живе споглядання, занурення у світ предметів, 

осягання таємного життя і функціонування предметного світу; 

ознайомлення з жанром натюрморту в живописі, особою 

художника, творчим процесом; художня практика складання й 

малювання натюрмортів. 

Етапи навчання дітей малювати в жанрі натюрморт: 

 

І етап  

Тема «Такий цікавий світ предметів». 

Мета Показати дітям різноманітний світ предметів: 

«Погляньте навкруги, навчимося дивитися так, щоб 

розуміти, відчувати красу і гармонійність предметів». 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

     Педагог спонукає дитину до споглядання й 

роздумів про предмети, оживлення їх, ідентифікації з 

предметом. Діти вивчають форму, колір, призначення 

та їхню цінність для людини, складають розповіді, 

казки про них, відгадують загадки. Педагог 

використовує елементи технології ТРВЗ, наприклад, 

«метод фокальних об’єктів, який передбачає активне 

обстеження, асоціації, оживлення предмета та 

ідентифікацію себе з ним («Я – гарна квітка в букеті; я 

– розписна чашка; я – ваза з квітами»). Ігрові завдання 

(«Про що розповідає предмет»), акторські хвилинки – 

перевтілення надають процесу сприймання предмета 

емоційності, активності, індивідуальності, 

оригінальності, особистісного характеру. 

Обов’язковою є психологічна установка на малювання. 

 

ІІ етап 

Тема «Подорож у світ натюрморту». 

Мета Ознайомити дітей з мистецтвом натюрморту, 

особою художника, творчим процесом. «Серед нас є 
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люди особливі, це – художники. Вони надзвичайно 

уважні і спостережливі, вміють побачити у звичайному 

предметі щось цікаве, оригінальне. До того ж вони 

вміють і люблять фантазувати, оживляють предмети, 

розмовляють з ними і роблять це за допомогою 

кольору, форми, композиції, освітлення. Предмети в 

натюрморті дібрані не випадково. Вони доповнюють 

один одного, сперечаються, ніби доводять, хто з них 

кращий, важливіший. Предмет у натюрморті може 

оцінюватися як проекція людини, її характер». 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Педагог організовує екскурсію до «Галереї 

натюрмортів». Діти розглядають натюрморти, 

обмінюються думками. Педагог спостерігає та аналізує 

прояви дітей та визначає шляхи подальшої роботи. 

Теоретичні заняття розгортаються як 

мистецтвознавча розповідь педагога чи бесіда, 

наприклад: «Що таке натюрморт?», «Про що 

розповідає картина?», «Подорож у картину.» Діти 

складають розповіді за картиною. Дорослий може 

надати «зразок особистого ставлення» до неї. 

Художньо – дидактичні ігри («Як художник 

натюрморт складав», «Мій улюблений натюрморт», 

«Розкажи, а ми впізнаємо», «Магазин картин», 

«Екскурсовод», акторські хвилинки – перевтілення 

забезпечують активну роботу інтелектуальної, 

емоційно – чуттєвої сфер особистості, сприяють 

розвитку комунікативних умінь (монологічне, 

діалогічне мовлення, обговорення, толерантність). 

 

ІІІ етап 

Тема «Вчимося у художників». 

Мета Оволодіння технікою малювання натюрморту, 

необхідними виражальними засобами. «Чи хочете ви 
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навчитися бути художниками, малювати натюрморти? 

Я допоможу вам. Будемо вчитися у художників. 

Спробуймо зрозуміти, як працює художник. 

Насамперед натюрморт треба скласти, створити. Це 

цікавий, захоплюючий процес. Ти ніби розмовляєш із 

предметом, вивчаєш його, дізнаєшся, з ким він хоче 

бути разом і чому». 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Діти разом із педагогом створюють натюрморти з 

різних предметів: посуд, овочі, фрукти, іграшки, 

вироби народних ремесел, квіти, геометричні фігури. 

Важливою деталлю є фон, найчастіше із тканини. Гра 

світла утворює світлотінь, яка набуває характеру 

виражального засобу. 

Малювання відбувається з натури або за мотивом, 

ідеєю. Вид малювання обирається педагог. Якщо він 

хоче навчити дітей зосереджувати увагу на предметі, 

точно передавати форму, колір відтінки, то обирається 

малювання з натури. 

Педагог звертає увагу малюків на необхідність 

частіше дивитися на натуру, порівнювати її із 

зображенням. Він пропонує скористатися прийомами 

«малювання в повітрі», «рух пальців по контуру». 

Без спеціальної настанови діти частіше 

починають малювати за ідеєю, мотивом натюрморту і 

дають волю уяві та фантазії, додають деталі, нюанси. 

Треба враховувати: що чим більше аналізаторів 

беруть участь у спостереженні та сприйманні 

предметів, тим точнішим, детальнішим і 

оригінальнішим буде отримане зображення. Тому 

бажано активно використовувати образне слово, 

поезію, музику, асоціації та залучати поряд із зоровими 

тактильні, смакові, нюхові, слухові аналізатори. 
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ІV етап 

Тема «Предметний світ у малюнках». 

Мета Навчити дітей перенесенню уявлень, вражень, 

знань, навичок та творчих умінь у малюнки для 

збагачення їх якісним зображенням предметів. 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

«Ви стали справжніми художниками, веселими, 

сміливими, уважними, спостережливими та вправними. 

Я запрошую вас до чудової країни «Малюванії». 

Мешканці цієї країни – предмети – чекають на вас. 

Пензлик, Олівець, Фарби допоможуть вам малювати 

різні натюрморти». 

 

 

2.2.2. Пейзаж 

 

Естетично оцінюючи явища природи, дитина вкладає в цю 

оцінку свій зміст, свій людський сенс, асоціації, тобто пов'язує 

сприйняття зовнішніх якостей, природи зі своїми переживаннями. 

Тому педагогічну роботу по ознайомленню дітей дошкільного віку 

з мальовничим пейзажем слід починати з організації початкового 

чуттєвого пізнання, споглядання дітьми естетичних властивостей, 

природи, насолоди ними, їх переживання краси. Тільки після такої 

підготовки можна навчитися бачити ці прояви в художніх картинах. 

За пейзажного живопису добре провести кілька бесід, кожну 

присвятивши зображення якогось одного пори року. 

Слід не тільки показувати репродукції з творів живопису, але і 

картинки в книгах. Показувати треба кожну окремо, поставивши на 

спеціальну підставку. Коли бесіда по одній картині проведена, вона 

замінюється другий. За одне заняття діти можуть уважно і з 

цікавістю розглянути 3-4 картини. 

Бажано, щоб розглядання не тільки розширювало знання дітей 

про різні події і явища життя, знакомило їх з творами мистецтва, 

але й у багатьох випадках було пов'язане з власною творчою 

роботою дітей. Зв'язок ця може бути за змістом - діти самі малюють 



31 

 

на теми казок або різні квіти, предмети. Але особливо важливо, що 

діти бачать різні можливості зображення знайомих їм подій, явищ 

природи, розуміють, як красиво і різноманітно їх можна 

намалювати. 

У груповій кімнаті, а іноді і в залі час від часу слід 

влаштовувати виставки репродукцій з картин, ілюстрацій в книгах. 

Спочатку діти розглядають виставку організовано під керівництвом 

вихователя, а потім мають можливість приходити самостійно і 

розглядати ті картини і скульптури, які найбільше сподобалися, 

зацікавили їх. 

Після майже двотижневого знайомства з такою виставкою 

дітям пропонується тема для малювання, наприклад, про якому-

небудь пори року. Цікаво проходять заняття на теми: «Осінь 

золота», «Пізня осінь», «Сніжна зима», «Рання весна», «Розцвіли 

квіти на деревах, кущах і траві». Особисті враження дітей про 

природу в той чи інший час року з'єднуються з враженнями, 

отриманими від творів мистецтва. 

Знайомити з пейзажами, на початку потрібно з такими, в яких 

яскраво представлені прояви природи, що спостерігаються дітьми в 

життя (осінь, зима, весна, сільський, міський пейзаж), а також з 

деякими засобами виразності мальовничого пейзажу. 

Пізніше дітям можна запропонувати пейзажі не лише з 

яскраво вираженими рисами сезону, але і зображують природу в 

перехідних сезонних станах (наприклад: початок осені, золота 

осінь, пізня осінь), а також пейзажі, які діти не спостерігали, але 

знання, які можуть почерпнути з інших джерел - літератури, кіно. 

Можна познайомити дітей з пейзажами, що зображують різні 

періоди доби, різні стани погоди. Ускладнюється і орієнтування 

дітей у виразних засобах живопису - колориті, композиції, 

малюнку. 

В 6-7 років можна познайомити дітей з такими видами 

пейзажу, як індустріальний, космічний, казковий, історичний, 

долучити їх до деяких «секретів» використання художниками 
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живописної мови пейзажу. Однак завжди слід виходити з 

можливостей дітей, і завдання педагога - визначити ці можливості. 

Зауважимо нюанси малювання в жанрі пейзаж. 

Діти, як справжні художники, здатні відтворювати у свої 

малюнках різні види пейзажу: архітектурний, міський, парковий, 

індустріальний, морський, сільський, гірський тощо. Але для цього 

необхідно постійно збагачувати їхнє уявлення про довкілля, вчити 

розуміти «мову» живопису, ознайомлювати з різноманітними 

техніками живописного малювання. 

Успішність педагогічного супроводу пейзажного малювання 

залежить від компетентності вихователя в цій царині, вдалого 

добору творів для розглядання та особливого довірливого, 

емоційного спілкування з дитиною. 

Плануючи роботу з дітьми, педагогу варто насамперед 

пригадати особливості пейзажного жанру в живописі, розглянути 

репродукції з власної колекції. Творчість як майстрів реалістичного 

пейзажу, так і імпресіоністів є чудовим матеріалом для організації 

мистецтвознавчих розповідей, бесід, художньо – дидактичних ігор 

зі старшими дошкільнятами. Розглядання репродукцій разом із 

педагогом допомагає дитині усвідомити значення кольору, 

композиції, динаміки у створенні виразного малюнку. При 

ознайомлені дітей з творами живопису бажано частіше 

використовувати художнє слово, музику. 

Здатність дитини до створення виразного пейзажного 

малюнка формується поетапно. 

 

І етап  

Тема «Вчимося бачити й розуміти красу природи». 

Мета Не тільки накопичення вражень від довкілля, а й 

психологічна установка на малювання: «Ти не можеш 

визначитися, що малювати? Поглянь навкруги! 

Скільки всього цікавого! Ось дерева. Вони різні, але 

мають дещо спільне. Що це, подумаймо разом. Ось 
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квіти, птахи, тварини, комахи! А яке чарівне повітря! 

Неозоре небо – воно буває таким різним… А якою 

буває зоряна ніч! Усе в природі прекрасне й мінливе. 

Хвилина – й усе змінюється. Це сонечко робить 

кольори яскравими й мінливими. Краса в природі така 

вигадлива. Спостерігай, вивчай, споглядай, відчувай. 

Після цього хочеться малювати, щоб передати свою 

схвильованість, піднесений настрій, увічнити красу.» 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Методика на цьому етапі включає екскурсії в 

природу з метою художніх спостережень, споглядань, 

розглядань. Їх можна організувати у формі подорожей 

у пошуках краси. Запропонувати дитині уявити себе 

пташкою («Якою вона бачить землю?», «Де вона 

живе?»), мурашкою, яка бачить землю іншою; 

травичкою, квіткою, дощем, вітром або сонечком. Щоб 

зосередити увагу дітей, педагог користується ігровим 

приладдям: «бінокль», «чарівні окуляри», 

«відеокамера» тощо. 

Дорослий допомагає дитині висловитися першою, 

а потім використовує, як зразок, власну розповідь про 

сприймання й розуміння краси. 

Організація художньо – дидактичних ігор, 

наприклад, «Подорож нашою планетою», «У гості до 

Маленького Принца», допомагає збагатити уявлення 

дітей про світ, осмислити  різноманітність пейзажів. 

Теми для малювання варто добирати такі, які дають 

дитині можливість пофантазувати, уявити неповторний 

світ природи, її красу, мальовничість. Наприклад: 

«Ліс», «Море», «Поле», «Що бачить пташка?», «Жабка 

– мандрівниця», «Де живе ведмедик?», «Африканська 

пустеля», «Джунглі». 

 

ІІ етап 
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Тема «Чого можна навчитися у художників?» 

Мета Навчити дітей розглядати й розуміти пейзажний 

твір живопису, сприймати його як результат творчої 

діяльності художника. Важливо викликати у дітей 

прагнення дивитися на світ очима художника та 

заохочувати спроби малюків діяти «як художник»: «Ти 

не знаєш, як малювати пейзаж? Давай разом вчитися у 

художників. Я проведу тебе в чарівний світ картин. 

Розглянь їх уважно. Що спільного в цих картинах? Так, 

усі вони про природу. А природа – це і парк, і ліс, і 

місто, і море, і поле, і гори. Художники – пейзажисти 

називають свої картини пейзажами». 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Розроблена методика передбачає вільне 

розглядання картин у «Галереї пейзажів», 

мистецтвознавчу розповідь «Що таке пейзаж», 

мистецтвознавчу бесіду «Про що розповіла картина?» 

розповідь педагога та бесіда можуть  розгортатися в 

межах жанру або конкретного твору. Щоб допомогти 

дитині уявити себе художником і самовиразитись, 

наслідуючи його дії, варто застосовувати такі 

методики і прийоми: художньо – дидактичну гру 

(наприклад, «Подорож у картину», «Художник, який 

любив море, ліс, місто», «Відгадай, де був художник», 

«Придумай назву картині», «Придумай картину за 

назвою»), прийом розпізнавання композиційних та 

колористичних варіантів («Що змінилося в картині?»), 

гру в художників – пейзажистів («Намалюй пейзаж за 

віршем, оповіданням, казкою»). 

У роботі з творами пейзажного живопису 

важливо запобігати бездумному копіюванню картини, 

варто спонукати дітей до власного творчого пошуку 

оригінальних ідей, задумів, заохочувати їхню 

самостійність та винахідливість, уяву та фантазію, 
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застосовуючи власний життєвий досвід (наприклад, 

«Пригадай гарні місця, де ти бував із батьками», 

«Намалюй те, що бачив тільки ти», «Де б ти хотів 

побувати?» 

 

ІІІ етап 

Тема «Вивчаємо секрети художників пейзажистів». 

Мета Вправляти дітей у техніках пейзажного малюнка, 

удосконалювати зображувальні навички та вміння. 

Можна заохотити малюка до таємниць майстерності і 

так: «У тебе не виходить пейзаж, як у художника? 

Хочеш дізнатися про секрети майстра? Який пейзаж із 

цих репродукцій подобається тобі найбільше? 

Поговоримо про нього. Головний секрет пейзажу – 

його зміст: про що він, про який куточок природи, 

світу – про гори, море, ліс, поле, місто чи село? 

Впізнай цей куточок. Тепер поміркуймо над тим, який 

настрій пейзажу. Секрет – у кольорі, його відтінках. 

Колір буває холодний, теплий, веселий, сумний, 

тривожний. Попрацюймо з кольорами. Чи впізнав ти 

настрій пейзажу? Тепер треба подумати, що і де 

розташоване на картині: що ближче до нас, що далі. 

Можна погратися, зробити «Театр на аркуші паперу», 

«Живий малюнок», пофантазувати: «Що побачить 

рибка, а що космонавт?»; «Що побачить пташка, а що 

– коник?»,  намалювати за пісенькою «У траві сидів 

коник.» Пейзаж краще малювати аквареллю або в 

техніці «по мокрому». У тебе вийшов особливий 

пейзаж. Адже його автор – ти. А ти – особливий, не 

схожий ні на кого. 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Методи, застосовані на цьому етапі, можна 

назвати практичними, дослідницькими. Вони 

передбачають активні самостійні пошукові вправи 
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дітей з кольором, композицією. Наприклад, практичні 

заняття «Як художники малюють землю і небо», 

«Скільки друзів у зеленої фарби», «Якого кольору 

сніг», «Якого кольору море» допомагають дитині 

розрізняти відтінки кольорів, добирати кольори 

об’єктів природи (снігу, моря…) відповідно до пори 

року, періоду доби, настрою малюнка. 

 

ІV етап 

Тема «Втілюємо секрети художників – пейзажистів у 

своїх малюнках». 

Мета Активізувати творчі дії дитини при створені 

виразного пейзажного малюнка. Зокрема, педагог може 

це зробити так. «Твій пейзажний малюнок дуже 

гарний, але він може бути ще цікавішим, виразнішим, 

красивішим, якщо ти скористаєшся всім, чого навчили 

тебе художники: пригадаєш, що малюють художники; 

що вони хочуть нам розповісти про свої улюблені 

куточки природи; пригадаєш також свої враження від 

краси природи; розкриєш для себе секрети кольору; 

покажеш як ти вмієш розташувати малюнок на аркуші. 

У тебе це добре вийде, я впевнена, тому що природа й 

картини художників вже відкрили тобі свої таємниці, і 

ти навчився їх добре розуміти». 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

На цьому етапі роботи методика передбачає 

творчі завдання, дібрані відповідно до потреб дітей в 

емоціях, спілкуванні, самовираженні, визнанні, 

ситуації успіху. Учити малят добирати барви, 

змішувати кольори згідно з темами допоможуть творчі 

завдання «Чарівні перетворення лісової галявини 

(упродовж доби, пір року)», «Злітаємо в небо» (уявити 

землю згори), «Барви різних морів» (змішування), 

«Який настрій у моря», «Моє красиве місто». 
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Обговорення пейзажних малюнків можна проводити 

індивідуально, з підгрупою дітей, фронтально. Доцільно 

організовувати експозиції дитячих робіт. Розглядання цих виставок 

з дітьми дає педагогу можливість вивчати динаміку комунікативної 

сфери, толерантної поведінки, соціалізації дитини, 

інтелектуального та  естетичного розвитку, інтересу та ціннісного 

ставлення до природи й уміння гармонізувати свої стосунки з нею, 

культурно – екологічної картини світу, елементів естетичної 

культури тощо. 

 

2.2.3. Портрет 
 

При ознайомленні з портретом дитина має можливість відчути 

себе і селянським хлопчиком, і веселим безжурним солдатом, і 

пустотливий дівчиськом. 

Здатність поставити себе на місце іншого, відчувати його 

радість, здивування або засмучення породжує почуття 

зацікавленості, співпричетності, відповідальності, звільняє дитину 

від замкнутості. Проживаючи «чужі життю», дитина вчиться 

співчувати і співпереживати. Пізнаючи іншого, дошкільник глибше 

пізнає і себе, досвідом відчуттів і відносин інших людей може 

коригувати, уточнювати свої емоції та почуття, розвивати вміння 

розуміти оточуючих, виявляючи доброзичливість, прагнення до 

спілкування, взаємодії, чуйність і турботу. 

Ознайомлення з жанром живопису портрет доцільно починати 

після того, як старші дошкільники освоять жанри натюрморту та 

пейзажу. Дітей цього віку знайомлять з жіночим, чоловічим, 

дитячим портретом, з особливостями цього жанру, його 

відмінностями від інших видів живопису. Спочатку діти 

розглядають зображення осіб з яскраво вираженою експресією 

(сміється, сердиться), потім це може бути портрет, де, поряд з 

мімікою, виразні жести, пози людини. 
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Згодом знайомлять з костюмованим, сімейним портретом, 

автопортретом. Тут особлива увага звертається на розуміння дітьми 

емоційного стану людини, на єдність міміки, жесту, пози, на роль 

середовища в характеристиці портрета. 

І нарешті дітей знайомлять з соціальним портретом, що 

характеризує статус людини (цар, селянка, дворянка) і професійну 

діяльність (художник, письменник, лікар); допомагають опанувати 

особливості таких типів портрета, як парадний, інтимний, 

історичний. 

Звертається увага не тільки на емоційний стан, характер 

зображеного, а й на одяг, що підкреслює соціальне становище 

людини, і середовище, що сприяє глибшому розкриттю образу. 

Кожне заняття по сприйняттю портретного живопису 

передбачає залучення творів інших мистецтв, сприяє 

полихудожественному розвитку дітей, створює творчу атмосферу і 

допомагає дітям зрозуміти власні емоції, посилюючи їх. 

Портрет - складний жанр живопису. Розуміння його вимагає 

від дітей певного соціального досвіду, знань як про емоційно-

моральних проявах, взаємовідносини людини з суспільством і про 

вираження цього відношення в мові, міміці, жестах - так і про 

образотворче мистецтво, його мовою, способи створення художніх 

образів. Тому потрібна тривала робота з дітьми, зміст якої буде 

включати два напрямки. Перший напрямок - це формування 

уявлень про людину, її почуття, емоції, моральному відношенні до 

явищ життя, внутрішньому і зовнішньому прояві цього відношення. 

Другий напрямок - поступове формування у дітей розуміння мови 

живописного образу портрета. Робота за першим напрямом буде 

проходити на різних заняттях, в іграх, у повсякденній діяльності, по 

другому напрямку - на спеціальних заняттях по ознайомленню з 

портретом і в художній діяльності. 

У повсякденному житті вихователь розвиває у дітей увагу, 

спостережливість, бачення емоційних проявів товаришів (зовнішнє 

вираження станів). Наприклад, в групу увійшла Наталка, вона в 

ошатному платті, сміється, радісна. Вихователь говорить дітям: 
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«Ах, яка Наталка сьогодні весела, радісна, вона вся світиться! І 

сукня у неї гарна!» Чи звертає увагу кількох дітей на Сашка: 

«Подивіться на Олександра, хто його образив. Він зараз заплаче! 

Подивіться на пониклі плечі і голову, у особи, яка скривджена: 

брови куточками підняті, а кінчики губ опущені. Давайте, швидше 

підійдемо до нього, пошкодуємо його і заспокоїмо!» 

Вихователь постійно звертає увагу дітей на емоційний стан і 

дорослих. Крім того, чітко передає дітям свої почуття, яскраво 

виявляючи їх зовнішні - в інтонаціях, міміці, жестах, позах, рухах. 

Слід вчити дітей розуміти мову жестів, міміку.Хороший вихователь 

часто замість потоку слів використовує жест, міміку. Це привчає 

дітей звертати увагу на реакцію дорослих на їхні вчинки, розвиває 

уважність і спостережливість. 

Так, замість слова «не можна» можна погрозити пальцем, 

похитати головою, розвести руки: «Ну-ну!»,«Помовч!» - піднести 

палець до губ. Схвальні жести: погладжування, оплески. 

Слід показати дітям і інші жести, розповівши, що вони 

виражають (засмучення, образу, переляк). Можна провести 

спеціальні заняття: «Коли нам весело, коли – сумно», «Що означає: 

переляканий, пригнічений», «Вгадай, що кажу я» (використання 

міміки і пантоміми). Мета таких занять: поведінка дітей до 

розуміння емоційних станів людини та їх зовнішніх виразів. При 

проведенні музичних занять або занять з розвитку мовлення слід 

звертати увагу на настрій, почуття, виражені у музичних і 

літературних творах. 

Добре використовувати імітаційно-образні ігри, ігри-

драматизації, в яких діти вправляються у характерних жестах, 

позах, міміці. Наприклад, показати, як йде хитра лисичка, як 

переляканий зайчик стрибає, як перевалюючись пробирається через 

кущі ведмедик клишоногий. 

Тут можна допомогти: перегляд мультфільмів, кінофільмів і 

ілюстрацій до казок. Прочитавши казку, добре розглянути 

ілюстрації: як художник намалював злого вовка, добру сову. З цією 

ж метою можна використовувати і художньо-розвивальні ігри: 
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«Хто сміється, хто плаче» або «Кому весело, кому сумно», 

«Прибери зайве» (діти порівнюють яскраво зображені на картках 

емоційні стани людей і групують їх по спільності). 

Малювання в жанрі портрет. 

Під час такого малювання педагог і дитина досліджують світ 

людей.Інтерес дитини до світу людей, їхніх стосунків є рушійною 

силою і стимулом дитячої творчості в цьому виді малювання. Тому 

так важливо при ознайомлені з мистецтвом збагатити освітнє 

середовище творами портретного жанру, розробити форми та 

методи розвивального спілкування з дитиною. Для цього необхідно 

пригадати особливості портретного жанру, переглянути колекцію 

репродукцій, згадати функції мистецтва в соціумі. Кожний метод 

визначає домінанту педагогічної технології супроводу дитячого 

малювання (малювання, як розвага, розвиток толерантної 

поведінки, збагачення знань, розвиток творчості та ін.). 

Особливо важливо чітко окреслювати освітні завданняпри 

організації дитячого малювання в жанрі портрета: 

– збагачувати уявлення дітей про світ людей (стать, вік, 

заняття, стосунки) для формування творчих задумів; 

– ознайомлювати з портретним жанром живопису як 

джерелом пошуку способів реалізації задуму та 

створення виразного малюнка; 

– навчати прийомів створення виразного портрета; 

– виховувати емоційно – ціннісне ставлення до світу 

людей та усвідомлення власної цінності у соціумі через 

малювання. 

Емоційно – психологічний потенціал портрета, який міститься 

у колористичному (колір), композиційному (поза, жест, міміка), 

змістовому (доповнення, фон, одяг) рішенні образу людини, є 

доступним для сприймання, розуміння і творчого використання 

дошкільниками в процесі малювання. 

В основу педагогічної технології щодо збагачення дитячого 

малювання в жанрі портрету покладено живе споглядання, 

спостереження світу людей, ознайомлення дітей із портретним 
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жанром живопису, особою художника – портретиста, художньою 

практикою малювання людини. 

 

І етап  

Тема «Такий цікавий світ людей». 

Мета Педагог має викликати інтерес у дитини до 

вивчення світу людини. «Ми з тобою живемо серед 

людей. Вони такі різні, цікаві, несхожі один на одного, 

серед них є чоловіки й жінки, діти, молоді люди, люди 

старшого віку. Люди мають різні інтереси професії, 

їхній настрій, стан душі (веселий, сумний) залежить від 

обставин, життєвих ситуацій. Спостерігати і вивчати 

людей цікаво. Так само цікаво їх малювати». 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Педагог звертає увагу малят на оточуючих їх 

людей, розповідає про професії, інтереси, стосунки; 

проводить бесіди, в яких дитина збагачує свій досвід; 

організовує ігри, в яких уточнюється будова тіла 

людини, формується уявлення про відмінності в одязі, 

віці, статі, кольорі очей, волосся. діти вивчають власне 

тіло, його будову, рухи, жести, міміку. Малюють 

обличчя, відбиток долоні, стопи. 

 

ІІ етап 

Тема «Світ людей у портретному живописі». 

Мета Допомогти дитині усвідомити можливості 

створення виразного образу людини у малюнку. 

«Давай поглянемо, як художники малюють людей.  У 

нашій «Галереї портретів» є різні картини. На всіх 

зображено людей. Такі картини називають 

портретами». 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Педагог надає змогу вільно розглянути портрети, 

спостерігає та аналізує поведінку дітей, встановлює 

шляхи педагогічної роботи. Він вивчає характер 
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емоційного ставлення, особливості досвіду, 

інтелектуальної сфери дитини тощо. 

Формування адекватного ставлення до 

портретного живопису започатковується під час 

усвідомлення дитиною головного мотиву: «Художники 

– портретисти допомагають зрозуміти світ людей, 

увійти до нього, відчути себе людиною, збагатити 

власну діяльність малювання». 

Теоретичні знання організовуються педагогом як 

мистецтвознавча розповідь або бесіда, художньо – 

дидактична гра. Вони розгортаються у межах жанру 

або за конкретним твором і спрямовані на вивчення 

виражальних засобів та прийомів, якими користується 

художник. Педагог підтримує бажання дитини 

малювати людей. 

До прикладу, у процесі розглядання та 

обговорення портретів педагог вчить дитину розуміти 

колір, жест, позу, міміку, одяг, аксесуари та деталі як 

засоби, що додають образу виразності і уможливлюють 

визначення статі, віку, професії, заняття, інтересів 

людини. Ігрові вправи «Про що розповідає колір, одяг, 

жест» активізують пізнавальну сферу дитини й 

водночас сприяють розвиткові емоційної, 

комунікативної сфер особистості. Для активного 

мислення дитини під час споглядання твору педагог 

застосовує прийом «композиційних» та 

«колористичних» варіантів, «входження в картину», 

«ідентифікації з образом», «відтворення попередніх та 

наступних подій» тощо. Дитячі емоції спрямовуються 

на милування, захоплення красою, співчуття. 

 

ІІІ етап 

Тема «Вчимося у художників – портретистів». 
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Мета Вправляння в техніці зображення портрета. 

Педагог пропонує малювати обличчя у вправах 

«Радість», «Смуток», «Страх», «Гнів», учить 

передавати рух (гра «Фігури», «Пози»), настрій за 

допомогою кольору, одягу, деталей та аксесуарів. При 

цьому він використовує макет «Живі малюнки», 

організовує ігри – драматизації, «акторські хвилинки.» 

Відчуття власного тіла, руху, переживання настрою, 

асоціації його з кольором зумовлюють успішність 

малювання. 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Педагог пропонує дітям домалювати, доповнити, 

завершити портрет «Лікаря», «Вчителя», «Кухаря», 

«Міліціонера» та ін. 

 

ІV етап 

Тема «Ми – художники – портретисти». 

Мета Головною метою має стати створення виразного 

образу людини. Особистісні якості, набуті дитиною 

впродовж ознайомлення зі світом людей у 

портретному живопису, а саме: інтерес, 

спостережливість, уважність, повага, толерантність, 

емпірія,розуміння анатомічної будови тіла, а також 

бажання малювати людей, створюють сприятливі 

умови для успішного малювання, яке дає дітям 

задоволення від усвідомлення своєї цінності в соціумі. 

Адже згодом можна зробити та подарувати портрети 

близьких, організувати експозицію власного малюнка. 

Напрямок 

роботи з 

дітьми 

Педагог пропонує дітям виконати малюнкові 

тести «Людина», «Моя сімя», «Автопортрет». Аналіз 

та інтерпретація малюнків може дати цікавий матеріал 

для обговорення на батьківських зборах». Діти із 

задоволенням малюють «Портрет доброї людини», 

«Гімнастку», «Фігуристку», «Переможницю конкурсу 
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краси», «Просто бабусю» тощо. 

 

 

Малюнок людини створюється дитиною на підґрунті її 

уявлень про світ людей у момент найвищої зацікавленості темою. 

Тому педагог на заняттях з малювання у жанрі портрета активно 

використовує можливості інших мистецтв, наприклад,  художньої 

літератури, музики, моди, перукарського мистецтва. Це відкриває 

нові можливості для реалізації програми соціалізації дитини, 

гармонізації її стосунків зі світом людей. 

 

2.2.4. Казково-билинний жанр 

 

Твори живопису, написані за мотивами казок і билин, - це 

сюжетно тематичні картини, в яких представлена взаємозв'язок 

подій, художніх образів, де сюжетно-композиційний центр завжди 

виділений яскраво, детально, підкреслять або величиною, 

кольором, або побудовою зображення. Всі засоби виразності 

живопису спрямовані на вираження головної ідеї твору. 

Звичайно, зобразити казку або билину з усіма характерними 

для них особливостями в живопису складно, однак художникам 

вдається зрадити деякі з них. Розглядаючи з дітьми репродукції на 

теми казок, слід відзначати елементи фантастичності, казковості. У 

картинах на билинний сюжет доцільно звертати увагу на історичну 

достовірність зображення, а також відзначати наявні елементи 

вигадки, перебільшення. 

Пропонуємо алгоритм ознайомлення дітей дошкільного 

віку з казково-билинної живописом: 

1. Попередня робота: розповідання дітям казки (билини), 

пов'язаної з досліджуваної картиною. 

2. Проведення бесіди, спрямованої на з'ясування суті казки 

(билини), характеру її головних героїв, розглядання ілюстрацій до 

неї. 

3. Проведення художньо-розвивальних ігор. 
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4. Основна робота по картині: розглядання картини, словесне 

малювання за темою картини. 

5. Аналіз головного героя (героїв): звернути увагу дітей на 

позу героя, на положення рук, ніг, голови, міміку обличчя. 

6. Аналіз колірної гами картини. 

7. Аналіз деталей, зображених на передньому плані. 

8. Аналіз заднього плану (фону) картини. 

9. Цілісний аналіз змісту та засобів виразності картини. 

Так, наприклад, при сприйнятті картини Васнєцова В.М. 

«Альонушка», слід викликати у дітей інтерес до казкового 

живопису і отримувати емоційний відгук на художній образ та 

настрій Оленки. Розвивати естетичне сприйняття і бачення, 

спостережливість і уяву, образне мислення і здатність отримувати 

задоволення від художньої картини та майстерності художника, від 

уміння спілкуватися з приводу побаченого. 

Через аналіз змісту і засобів виразності підводити дітей до 

розуміння задуму сюжетно-тематичної картини (горе і розпач 

самотньої дівчинки перед загрожує їй злою долею). Розглядати 

роль малюнка у передачі стану героїні - звернути увагу дітей на 

позу Оленки (вона сидить, засмутившись), на положення рук, ніг, 

голови, вираз розпачу на обличчі. Кольорова палітра в зображенні 

природи перегукується з колоритом в зображенні Оленки, тим 

самим як би підкреслюється, що природа відгукується на душевний 

стан дівчинки, співчуваючи їй: гармонія неяскравих, глибоких 

темно - і світло-зелених, бурих, коричневих, сіро-білих холодних з 

теплими червоно-коричневими, каштановими, рожевими, темно-

бежевими фарбами. 

Побудова картини - вертикально-прямокутна композиція, де в 

центрі крупним планом зображена головна героїня. Навколо 

Оленки - відкритий простір, за спиною - темно-зелена стіна лісу, 

перед нею - темно-коричнева вода лісового озера, - все це посилює 

відчуття небезпеки, самотності, трагічності. 

Казковість сюжету підкреслюється деякими деталями, що 

символізують надію на краще. Так, верху картини трохи прочинене 
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світле простір неба; ластівки, що сидять на гілці, - це вісники змін і 

надії. 

Важливо на прикладі даної картини дати дітям уявлення про 

казкового живопису, пов'язаної з фольклором, засобах її виразності; 

формувати навички послідовного розглядання картини, вміння 

висловлювати свою думку про побачене, використовуючи доказові 

судження, оцінки; збагачувати мовлення дітей образними словами, 

виразами: «сирітка бідолашна», «смуток-печаль» та іншими.  

За кілька днів до заняття дітям розповідається казка «Сестриця 

Оленка та братик Іванко»; проводиться бесіда, спрямована на 

з'ясування суті казки, характеру її головних героїв, розглядання 

ілюстрацій до неї. Проводяться художньо-розвивальні ігри: 

«Підбери фарби до настрою зображених героїв», «Вгадай настрій 

по обличчю людини». 

 

2.2.5. Анімалістика 

 

Світ тварин дуже цікавий для дитини. Тварини рухаються, 

мають характером, відрізняються своєрідним поведінкою і в зв'язку 

з цим викликають у дітей пізнавальний інтерес, активне 

сприйняття, яскравий емоційний відгук. Необхідно з дитинства 

прищеплювати любов до тварини, звертати увагу дитини на красу 

тваринного, на його користь, на материнську турботу про дитинчат, 

на те почуття прихильності, яким воно відповідає на всяке добре 

ставлення. 

Знайомство дітей старшого дошкільного віку з анімалістичним 

жанром дозволяє вирішувати як пізнавальні (зовнішній вигляд, 

звички і поведінку тварин, їх характер), так і виховні завдання 

(любов і уважне, чуйне ставлення до тваринного світу, бажання 

захистити, зберегти природу). Формування естетичного ставлення 

до тваринного світу відбуваються і на заняттях з екологічного 

виховання при знайомстві зі свійськими та дикими тваринами, при 

спостереженні за живими об'єктами, при ознайомленні з творами 

живопису зокрема. В результаті у дітей накопичуються 
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різноманітні враження, які вони прагнуть висловити в своїй 

творчості. Допомогти їм у цьому дозволяє навчання образотворчої 

діяльності. Образотворча діяльність дитини набуває художньо-

творчий характер поступово. Продуктом художньо-творчої 

діяльності є виразний образ.  

Ознайомлення з анімалістичним жанром виконує певну 

мету: 

– власне ознайомлення з анімалістичним жанром та його 

особливостями; 

– ознайомити з елементарною будовою тварин, правилами 

зображення тварин; 

– розвиток навичок у малюванні тварин (звірів, птахів, 

комах), знання елементарної будови та характерних 

особливостей; 

– уміння насолоджуватися творами художників-

анімалістів, аналізувати їх; 

– формувати естетичні почуття, смак; 

– прищеплювати любов до тварин та творів художників-

анімалістів. 

У перекладі з латини «animal» означає «тварина». Тому 

предметом зображення картин анімалістичного жанру є тварини. 

Зображення тварин можна побачити в різних видах образотворчого 

мистецтва: живописі, скульптурі, графіці, декоративно-

прикладному мистецтві, ілюстраціях до книг. 

Художники, які зображують тварин, називають художниками-

анімалістами. Художники-анімалісти завжди намагалися не тільки 

зобразити тварину реалістично, а й передати її внутрішній світ. 

Серед українських художників відомим анімалістом є 

 Всеволод Аверін.  

Деякі художники всю свою творчість присвятили зображенню 

тварин. Одним із них був художник-анімаліст Василь Ватагін, який 

дуже любив тварин і все життя вивчав їх. Він зображав тварин 

найрізноманітнішими матеріалами графічними, аквареллю, тушшю, 

вугіллям, створював скульптури, керамічні іграшки. Серед його 
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персонажів найрізноманітніші представники тваринного світу –

ведмеді, слони, вовки, рисі, мавпи, птахи, риби. Особливо Василь 

Ватагін любив малювати тварин з натури, спостерігаючи за ними. 

Спостереження за тваринами передує процесу 

малювання.Щоб вивчити будову, форму, характер тварин і 

передати на папері. Зазначимо, що спостереження передує і 

спогляданню картини. 

Застосування ігрових приймів, емоційно-образних пластичних 

етюдів, творчих завдань тощо активізує процес сприймання, сприяє 

підвищенню його результативності. 

Споглядання картини супроводжується бесідою за 

запитаннями вихователя. Дошкільнятам важко перебувати 

тривалий час у статичному положенні, яке вимагає бесіда за 

запитаннями. Тому запитань має бути 8-10. Слід пам’ятати, що 

важлива не кількість, а їх різноманітність. 

Запитання мають носити не репродуктивний характер, тобто 

не бути запитаннями про очевидне. Надмірне захоплення такими 

запитаннями  гальмує процес мислення, гасить інтерес до картини. 

Запитання за змістом картини мають збуджувати думку. Дітям 

подобається відчувати себе розумними, їм до вподоби всілякі 

несподіванки, загадки. Саме пошукова діяльність є більш 

природною для дошкільного віку. Запитання слід ставити таким 

чином, щоб примусити дитину шукати відповідь через аналіз 

побаченого. 

Для ознайомлення дітей з анімалістичним жанром перед 

вихователем стоїть завдання обрати репродукції із зображенням 

тварини як головним героєм картини. Це можуть бути страуси й 

антилопи у степу, папуги й мавпи у тропічному лісі, морські птахи 

на берегових скелях, верблюди в пустелі, вовки чи лосі в лісах, 

риби у прозорій воді серед водоростей тощо. 

Добираючи репродукції, треба зважати на те, щоб у картині, 

крім зовнішньої характеристики, виражався характер, притаманний 

тварині чи птахові, щоб зображення було насичене емоційним 

змістом, який перекладається на мову людських почуттів і настрою. 
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Знайомлячи дітей з творами анімалістичного жанру, 

розповісти, що створюючи художній образ, художник наділяє 

тварин чи птахів людськими рисами. Наприклад,«зверхність» 

верблюда і лами, «спостережливість» у мавпи, «благородність» у 

собаки, коня тощо. Задуману тему художник розкриває за рахунок 

міміки тварини, постави. Це може бути тема спокою чи стрімкого 

бігу, переслідування, боротьби чи ласки. 

Звернути увагу дітей, як художник вдало поєднує образ 

тварини з природним оточенням. Саме пейзаж сприяє вираженню 

тісного зв’язку тварини з природою, допомагає художникові 

розкрити характерні особливості різноманітних представників 

тваринного світу. При розгляданні намагатися знайти з дітьми те 

найхарактерніше, найвиразніше, притаманне певній тварині, 

зрозуміти настрій, почуття, що втілив художник в образ тварини. 

Це може бути скромність, ніжність, зосередженість чи смуток, 

радість чи переживання, гнів чи лють. 

Необхідно розкрити красу тваринного світу, пробудити повагу 

до живої природи, вчити вдивлятись, захоплюватись, 

замислюватись. 

Перше знайомство дітей з репродукціями художніх картин у 

дошкільному закладі відбувається у повсякденному житті в куточку 

книги. Вихователь вносить картину, залишає її на самоті з дітьми. 

Коли у дітей виникнуть запитання, групці дітей розповідає зміст 

картини, називає художника і її назву. Надалі робота з 

репродукціями художніх картин відбувається на заняттях з 

ознайомлення дітей з довкіллям та на інтегрованих заняттях 

(довкілля, образотворча діяльність, розвиток мовлення, художня 

література, рідна природа, музичне). 

 

2.2.6. Побутовий жанр 
 

Щоб ознайомити дітей з побутовим жанрам, треба дібрати 

репродукції з нескладним сюжетом, на яких зображені епізоди з 

дитячого життя, казок. Справжній смак можна виховати лише 
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добором високохудожніх, близьких дитячому сприйманню творів. 

Реалістично зображена дійсність доступна для сприймання, 

викликає справжню естетичну насолоду. 

Ступінь впливу мистецтва на дитину багато в чому залежить 

також від методики, яку використовує вихователь. Треба так 

будувати роботу, щоб діти зрозуміли образ, створений 

художником, а твір мистецтва викликав у них естетичне 

переживання, радість, задоволення. Тільки під керівництвом 

дорослого діти зрозуміють художню виразність картини, поступово 

розвивається дитяча зацікавленість мистецтвом, а пізніше з’явиться 

відчуття її художньої цінності в усій повноті. 

Одним із методичних прийомів ознайомлення дітей з твором 

мистецтва може бути розповідь вихователя про картину з 

використанням елементів мистецтвознавчого аналізу. Розповідь - 

вид творчої художньої діяльності вихователя, який вимагає 

мистецтвознавчих знань і професійних умінь. 

Розповідь про твір мистецтва - це не тільки повідомлення 

про його зміст, це також емоційний вплив на дітей через художні 

засоби виразності, які використовує художник, це передавання їм 

свого ставлення до зображеного, свого настрою, який викликає 

твір, це стимулювання їх до активного співпереживання. Щоб 

створити змістову й захоплюючу, доступну дитячому сприйманню 

розповідь про картину, від вихователя, крім загальної культури, 

широкого світогляду, вимагаються конкретні знання про творчість 

художника, особливості виразних засобів мистецтва живопису, 

його жанри. 

При підготовці до розповідей про мистецтво живопису 

використати такі складові: колір, малюнок, композиція, 

перспектива, динаміка, ритм. 

Колір – найголовніший виражальний засіб живопису. Без 

кольору не може бути живопису. Саме колір відрізняє живопис від 

інших видів образотворчого мистецтва, дозволяє розкрити 

барвистість довкілля. За допомогою фарб художник колоритно 

зображує життя. Від цього і походить назва мистецтва - живопис, 
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тобто писати життя. Для цього художник використовує гаму 

кольорів, тобто шкалу всіх кольорів, яка притаманна певній 

картині. Коли художник усі кольорові поєднання підпорядковує 

єдиній гармонійній узгодженості, він вирішує питання колориту. 

Колорит картини художник вирішує згідно із своїм задумом. 

У кожному живописному творі є й світло, є глибокі тіні й 

напівтіні, де світло поступово переходить у тінь. Так, за допомогою 

світлих і темних тонів художник передає освітлення. У живопису 

це називається світлотінню. Вона відіграє дуже важливу роль. 

Завдяки світлу й тіні художник передає об’ємність людей і 

предметів, живу чарівність природи, повітря, простору. 

Малюнок - основа реалістичного зображення дійсності. Він 

створює окреслення форми зображуваного предмета, надає 

живописному образові структурної чіткості, ясності. Серед понять, 

які включає малюнок, насамперед виділяють лінію і контур. Лінія - 

це рух пензля, що виявляє форму предмета. Вона є найбільш 

загальним у картині. Контур – краї форми, що відділяє її від 

середовища й оточення. 

Важливим компонентом художньої мови живописного твору є 

композиція.  

Композиція - це створення, складання, розміщення у часі і 

просторі основних структурних одиниць твору згідно із задумом 

художника й реальною дійсністю. Композиція включає такі 

поняття: формат, перспектива, динаміка. Формат картини 

характеризується розміром і положенням полотна, яке художник 

вибирає залежно від задуму. Він може бути різної форми: 

квадратним, прямокутним, овальним тощо. Прямокутний формат 

може розміщуватись у різних положеннях. Якщо художник 

зображує щось високе, намагається передати стрімкість, враження 

висоти, то вибирає вертикальний формат. Зображуючи безкрайність 

просторів землі, її широчінь, вибирає горизонтальний формат. 

Перспектива у творах живопису - це засіб зображення 

об’ємних предметів реальної дійсності, що характеризується 

тривимірністю на площині. Саме перспектива дозволяє 
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художникові передати глибину простору, а також своє ставлення до 

зображуваного, зосередити свою увагу на головному. 

Перспектива буває лінійною й повітряною. Лінійна 

перспектива – враження простору на картині створюється за 

допомогою ліній. Лінійна перспектива буває фронтальною, 

діагональною. Законів перспективи є кілька. Найголовніших два: 

1. Чим далі від нас знаходиться предмет, тим він здається 

меншим. 

2. Паралельні лінії, віддаляючись від нас, поступово 

наближаються і нарешті сходяться. 

Повітряна перспектива дає змогу передавати зміну 

забарвлення об’єктів і явищ залежно від їх віддалення у просторі: 

предмети втрачають чіткість контурів, кольори тьмяніють, а 

близько розташовані стають контрастнішими. 

Динаміка у творах живопису створюється передусім за 

рахунок ритму.  

Ритм картини - повторення ліній, плям, кольорів.  

Для передавання враження руху, крім ритму художник 

використовує й інші художні засоби. Це асиметрична побудова 

картини, тобто розміщення рухомих предметів в одній із частин 

полотна; діагональна побудова картини, коли враження руху 

створюється за рахунок діагонального розміщення рухомих 

предметів. Враження руху також передається за рахунок пластики, 

тобто зображення однієї з фаз руху: біжить, стрибає, нахиляється й 

тому подібне. 

При ознайомленні з картинами побутового жанру необхідно 

звернути увагу на те, що в них зображені події, сцени 

повсякденного життя; показати, що в них завжди присутні люди, є 

дія, розповісти про місце й час дії. Серед усіх зображень знайти з 

дітьми суттєвий центр, тобто щось найбільш важливе за значенням, 

завдяки чому художник розкриває свій задум, звернути увагу на 

засоби виразності, які використовуються для його виділення: 

розміщення у центрі, використання контрастного зображення 

порівняно з іншими предметами (форма, розмір, колір, світло). 
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Необхідно показати залежність між предметами, значення одного 

предмета порівняно з іншим, звернути увагу на деталі. 

 

2.3. Особливості організованої освітньої діяльності під 

час ознайомлення старших дошкільників 

 з жанрами живопису 

 

Художні картини відіграють важливу роль у залученні дитини 

до світу прекрасного. Тому треба дати дітям можливість навчитися 

любити і розуміти мистецтво. При ознайомленні з творами 

живопису необхідно врахувати особливості сприймання  й пізнання 

дітьми, володіти прийомами  керівництва, у свідомості й 

емоційному розвитку дитини створити фундамент художніх 

уявлень, на які спиратиметься уся подальша освіта. 

Нагадаємо, що згідно Освітньої програми для дітей від 2 до 7 

років «Дитина» перше ознайомлення дітей з творами живопису 

починається  на музичних заняттях в молодшому та середньому 

віці під час слухання музики. 

Розглянемо особливості ознайомлення з творами живопису 

дітей 6-7 років життя під час організованої освітньої діяльності. 

Одним з найдоступніших для дітей цього віку є пейзаж: 

художник-пейзажист передає у картині образ природи, її красу, 

своє відношення до неї, свій настрій: радісний і світлий або сумний. 

Перед тим, як ознайомлювати  дітей з творами художників, 

треба потурбуватися про запас їх уявлень про природу, бо це 

найближчий, зрозумілий дитині світ. Вчити вдивлятися у природу, 

помічати кольори різних пір року, ранку, дня, вечора. На 

прогулянці з дітьми намагатися побачити кожне єдине і неповторне 

дерево, кущ, листок, підійти до стовбура, відчути його нерівну або 

гладеньку поверхню, почути звуки, відчути запахи. Запропонувати 

дітям уявити себе деревом, подумати, чи схоже дерево на людину? 

Важливим є те, щоб діти розповідали про те, що вони бачать, 

відчувають. І тільки після пізнання світу природи  дітьми, 
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можна приступати до показу репродукцій. Для показа краще 

підібрати різні за настроєм, змістом, манерою виконання пейзажі. 

Але картини  виставляються не одразу. Краще спочатку одну, 

наприклад роботу Т.Яблонського «Літом», а потім для порівняння 

картину І.Шишкіна «Раноку сосновому лісі». За допомогою 

порівнянь, діти виділяють місце дій (це густий ліс), по тону, який 

присутній у картині (світло-зелений, жовтувато-зелений, рожевий), 

здогадуються, що на картині намальован ранок. 

Під час розглядання картин дуже добре використовувати 

художнє слово: поетичні тексти допоможуть яскравіше сприйняти і 

глибше усвідомити картини природи. 

Заняття, які  присвячені пейзажам, добре проводити  за 

порами року. Для цього треба  організовувати спеціальні 

спостереження  у природі, які допоможуть правильно зрозуміти 

задум художнього твору, дістати задоволення. Систематичні 

екскурсії у найближчий парк, сад, допоможутьзвернути увагу дітей 

на оточуючі фарби, їх різноманітністьі змінюваність у залежності 

від стану погоди: можна запропонувати дітям «сфотографувати» 

пейзаж, або знайти самий красивий за допомогою виготовленої 

вихователем з картону рамочки («екрана»), запам’ятати, а мотім 

розповісти чи намалювати. Ефектні екскурсії у одне і те ж саме 

місце. Тоді діти зможуть побачити, як міняється його краса у різні 

пори року. Таким чином розвивається спостережливість, естетика. 

Роздивляючись з дітьми репродукції, треба з’ясувати (на 

основі набутих раніше знань), що помітили діти, що їм 

сподобалось. Іноді  їх висловлювання можуть поміняти план 

бесіди-заняття. 

Працюючи на протязі навчального року можна  

використовувати різні прийоми: бесіди за запитаннями вихователя; 

розповідь вихователя; складання описових розповідей про  

окремі частини картини і про всю картину; «занурення у картину»; 

створення подій, попередніхі послідуючих зображеному на картині; 

створення дітьми у думках своїх картин з такою ж назвою. 
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Можливо організовувати живописну виставку, залучаючи до 

відбору репродукцій дітей. 

Крім знайомих творів, бажано включити і декілька нових, які 

сподобались дітям.  

У старшій групі ми продовжуємо ознайомлення дітей з 

жанрами живопису і портретом, натюрмортом, жанровим, 

історичним, казковим живописом. 

Повсякденне спілкування  з однолітками і дорослими  

створює умови для підготовки дітей до сприймання портрета. 

Можна  запропонувати дітям уважно подивитися один на одного і 

розповісти, який настрій має друг, подумати, чому вони так 

вирішили. 

Ще можна дати завдання уважно придивитися до обличчя  

матері і розповісти на слідуючий  день про свої враження. 

Наприклад: «Япомітив, що мама прийшла з роботи стомлена, вона 

не посміхалася. І я допоміг їй занести сумки додому», або «У мами 

вечером був гарний настрій, він шуткував, і ми разом з ним робили 

кораблі». Таким чином, аналізуючи відповіді дітей, можна сказати, 

що вони виділяють настрій потакому критерію: веселий – сумний. 

Щоб розширити уявлення дітей про емоційний стан людини і його 

зовнішніх проявах, ознайомлюємо з фотографіями, ілюстраціями, 

картинами, на яких зображені люди у стані радощей, суму, гніву 

тощо. Робота над портретом займає особливе місце. Це складний 

жанр, так як він потребує більш глибоке психологічне «занурення» 

у образ. Читання художньої літератури завжди спонукало до 

більшого сприйняття творів живопису. Акцентуючи увагу на 

образних висловлюваннях, цікавих порівнянь, слід закріпити їх у 

активному словнику дітей за допомогою ігрових прийомів, 

наприклад: «Придумай речення», «Скажи по-іншому». Одною з 

важливих педгогічних умов підготовки дитини до сприймання 

творів портретного живопису є створення у групі спокійно, 

доброзичливої, емоційно позитивної атмосфери. 

Неможливе сприйняття творів живопису у хаосі, безладі, у 

обстановці нервозності, грубощей. Думки і почуття, які 
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відволікають і порушують творчий процес сприйняття, вбивають 

справжні хвилювання змісту картини. 

Перша зустріч з портретним живописом складна, тому 

вихователю потрібно викликати у дітей сильний емоційний відгук і 

стійку зацікавленість до цього жанру. Першу зустріч з портретом 

проводят у музеї, чи у дитячому садку з використанням 

репродукцій. Портрети краще за все виставляти у групі за день-два 

до заняття, щоб діти змогли добре роздивитися твори (вихователь 

тим часом спостерігає за їх реакціями). 

Вихователь проводить  бесіди на тему: «Розкажи про сусіда», 

при цьому акцентуючи увагу дітей  не тільки на зовнішній вигляд, а 

і на то, що відображають його очі. Слідуюча бесіда вже про 

портрет, вихователь пояснює, що це репродукція, тобто фотографія 

портрета, у кожному портреті прихована «таємниця», яку люди 

можуть відгадати, якщо уважно придивлятися до зображення. Після 

першої зустрічі з портретом, його слід залишити у групі, щоб діти 

змогли ще раз роздивитися його. 

Всі бесіди про портретний живопис будуються на базі 

трьох груп питань: 

1. Питання, які розкривають зміст картини: хто зображен? що 

можете розповісти про нього (неї)? що ще зображено? що ці речі 

(фон) можуть розповісти про людину? 

2. Питання, які дозволяють зрозуміти настрій, почуття 

зображеної людини: чому художник зобразив його (її) таким? про 

що розповідають очі? яку «таємницю» у людині розкриває лежача 

рука, частина одежи тощо? 

3. Питання, які допомагають виділити засоби виразності які 

використав художник (колорит, композиція, фон тощо). Наприклад: 

чому одна половина обличчя на портреті світла, а друга темна? 

чому художник відобразив людину у такій позі? 

У ході бесіди широко використовують пояснення, порівняння, 

прийом акцентування частин, метод адекватних емоцій, метод 

пожвавлення емоцій за допомогою літературних і пісенних образів, 
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прийом «занурення» у картину, метод музичного супроводу, ігрові 

прийоми. 

Пояснення – широко використовуються в ході перших бесід 

для уточнення деталей. Цей прийом використовується, якщо 

дитина не може відповісти. В подальшому пояснення можна 

замінити питаннями, які стимулюють дітей до самостійного 

пояснення. 

Порівняння –  даний прийом сприяє розвитку думок (їх дій): 

аналіз, синтез, узагальнення. Порівнювая різні за настроєм твори, 

звертати увагу на залежність засобів виразності, від змісту 

загального настрою картини. Акцентування частин. Зміст даного 

прийому такий: при сприйманні портрета все зображення 

закривають аркушем паперу, залишаючи тільки очі, чи руку, або 

якусь дрібницю. Це допомагає підкркслити виразність важливої 

частини портрета, акцентуючи увагу саме на ній, допомогти дітям 

встановити взаємозв’язок між цілим і частинами. 

Метод адекватних емоцій – направлен на те, щоб  

викликати у дітей почуття, настрій  який відповідає 

стану зображеної людини. Використовуя цей метод важливо  

врахувати зв’язок попереднього досвіду з тим, що дізнається 

дитина у подальшому. Запропонувавши згадати схожу ситуацію 

дітям, з’ясувати який настрій був у них в таких випадках і 

встановити асоциативні зв’язки з вже набутим досвідом, який дає 

змогу за допомогою живописного твору поновити раніше 

побаченен і пережите. 

Метод пожвавлення  дитячих емоцій за допомогою 

літературних і пісенних образів. Роздивляючись картину 

вихователь може запропонувати послухати вірші, чи разом з усією 

групою заспівати пісню. 

Використовуя прийом «занурення» у картину, можна  

запропонувати дітям уявити себе на місце зображеної на портреті 

людини. Це пожвавлює сприйняття, розбуджує уяву, викликає 

почуття сопереживання. Далі вихователь задає питання: який 
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настрій виник при цьому? а у людини який настрій? як ви про це 

дізналися? 

Метод музичного  супроводу. 

При розгляданні  портрета часто звучить музика, характер якої 

підходить до зміста і настроя картини. Це полегшує процес 

сприймання і робить його більш глибшим. 

Ігрові прийоми. 

У процесі бесіди їм відводиться достатньо велике місце. Ці 

прийоми допомагають викликати  цікавість до твору, зосередити 

увагу дітей на необхідній для сприймання частині портрета. 

Наприклад: «Згадай щось о руці (очах, одежі тощо), а ми 

відгадаємо», «Придумай свою назву портрету», «Відкрий 

«таємницю» людини, приховану від нас художником». 

Підсумкова бесідапо розгляданню портрета носить 

різноманітний характер. Вона може включати в себе: розповідь 

вихователя про його відношення до портрета; читання віршів; 

виконання пісень; висловлювання дітьми своєї думки про картину, 

а також про думки і почуття, які виникли у зв’язку з цим. 

Враження, які  отримали дошкільнята під час  бесід, 

знайшли відображення у малюнках, іграх-драматизаціях. 

Однак слід зауважити, що отримання при сприйманні уявлення 

про людину, у портретному живописі, переносити у другі види 

діяльності, слід тільки під спеціальним керівництвом з боку 

вихователя. 

Ознайомивши дітей  з портретним живописом можна  

переходити до другого жанру, який відповідає програмі. 

У дітей потрібно розвивати художній смак: вчити емоційно 

відкликатися на твори мистецтва; формувати у них інтерес до 

жанрового живопису, який відображає працю і побут людей; 

вміння розуміти зміст картини і засоби його відображення. 

Успіх цієї роботи залежить від вимог: 

– чіткий вибір творів; 

– реалістичність зображеного у картині соціального явища; 
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– актуальість зображеної події, яка розкриває сучасне  

життя країни. 

– доступність змісту картини, досвіду дитини; 

– різноманітність форм вираження реальної дійсності  

у мистецтві. 

Однак правильний відбір творів жанрового живопису сам  по 

собі не має виховного ефекту. Вплив на думки і почуття дитини 

починається при вмілому, творчому використанні педагогом 

відповідної системи методів. 

Одною із форм ознайомлення дошкільників з живописом є 

заняття, яке проводиться одинраз на місяць у циклі занять по 

образотворчому мистецтву. На занятті педагог використовує різні 

методи і прийоми, які обумовлені психофізіологічними 

особливостями дітей, а також їхнім життєвим досвідом і досвідом 

сприйняття образотворчого мистецтва. 

Умовно процес ознайомлення дошкільників з творами  

живопису можна поділити на три етапи: 

– перший, це коли діти ще не вміють встановлювати 

логічні зв’язки; на питання, про що картина, 

обмежуються лише перерахуванням; 

– другий, це пізнання способом «читання» картини, 

розвиток вміння аналізувати її зміст, виразні  засоби; 

– третій, це творче сприймання твору, коли дитина вільно, 

без перешкод відповідає на запитання, про що картина; 

висловлює свою оцінку, судження, емоційно 

передає особисті відношення до змісту картини. 

Сприйняття жанрового  живопису потребує знання, враження, 

тому потрібно провести попередню підготовку дитини до 

сприймання складного світу людських відносин, які відображені на 

картині. 

Це можливо зробити за допомогою виготовлення проєкту 

«Місто»,читання  художньої літератури, вивчення віршів, 

перегляду відеоролика, розглядання фотографій, виготовлення 

макету міста, розповіді вихователя за темою близької до змісту 
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картини. Наприклад: попередня робота до розглядання репродукції 

картини Є.А. Галунова «Новий район Ленінграда», це бесіда про 

історію зародження міста, про його архітектурні пам’ятки. Така 

розповідь вихователя має пізнавальну й виховну цінність. Вона не 

тільки підготує до сприймання, а й також викличе почуття 

зацікавленості і поваги до людей, які будували це місто. 

З метою підготовки дошкільників до сприймання картини  

можна використати метод творчих  завдань. Ці завдання можуть 

бути різного  типу, наприклад: «Зроби щось приємне і корисне 

своїм близьким», «Порівняй вираз обличчя мами до того, як ти 

зробиш для неї щось приємне, і після цього» тощо. 

Ознайомлення з живописною картиною художника, чи 

репродукцією,  починається  з представлення твору та самостійного 

розглядання полотна  дітьми, для більш емоційного сприймання 

можна прослухати музику, прочитати вірш, запропонувати змінити 

освітлення. Наприклад: розглядаючи картину Попова І.А. «Перший 

сніг», можна прослухати музичний твір М. Крутицького «Зима». 

Після того, як діти дістали можливість самостійно роздивитися 

картину, вихователь розповідає про зміст і виразні засоби твору. 

Розповідь педагога про картину може будуватися таким чином: 

повідомити назву картини і прізвище художника; що він 

відобразив, що він саме головне виділив; як це показав (формою, 

кольором, композицією); узагальнення: про що художник створив 

картину, що красивого побачив у житті і відобразив у картині; про 

що міркуємо, згадуємо дивлячись на цей твір. 

Побудована у такій логічній послідовності розповідь, дозволяє 

педагогу планомірно підходити  від головного до частин, від 

розуміння задуму художника до особистого відношення дитини. 

Розробляючи розповідь  до картини, педагогу слід звернути 

увагу  на підбір епітетів, образних порівнянь, тому що 

повинна відрізнятися емоційністю, яскравістю і лаконічністю. 

Після  розповіді, яка триває 5-7 хвилин, доцільно дітям задавати 

питання. 
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На першочерговомуетапі ознайомлення з жанровим 

живописом, питання характеризуються конкретністю, точністю. 

Вони пов’язані з описом і перерахуванням зображених образів  

і якби закріплюють побачене і  почуте дитиною. 

Задаючи дітям  питання, важливо правильно використани  

уточнення, пояснення, доповнення. В  

них повинно відображатися саме головне, підкреслена та частина  

картини, яка доповнює цілісність художнього образу. Від педагога 

вимагається  пояснити дітям, що в картині нічого випадкового 

нема, все підкоряється задуму художника. 

Наприклад питання: 

– Який настрій  виникає у вас, розглядаючи цю картину? 

– Що зображено  на першому плані картини? тощо. 

Пояснення вихователя допоможуть дітям краще зрозуміти  

зміст картини. На першому етапі ознайомлення з творами 

мистецтва можливе використання ігрових прийомів, «занурення» у 

картину – ці прийоми рекомендували Тіхєєва Є.І., Флєріна Є.Л., їх 

також можливо широко використовувати на заняттях з розвитку 

мови. 

Запропоновані прийоми дозволяють викликати у дітей 

емоційну реакцію, окремі асоціації, активізують творчу уяву. 

Використання  ігрових прийомів у кінці заняття  збільшує 

у дітей зацікавленість картиною, спонукая їх ще раз уважно 

вдивитися у зображення. 

Підсумок заняття  по ознайомленню з живописом, завжди 

повинен бути нестандартним і відрізнятися від підсумків занять 

дидактичного характера. Це може бути пропозиція дітям розповісти 

про фрагмент картини, який найбільше сподобався, чи висловитися 

про те, що їм уявлялось, про що мріяли, думали, коли розглядали 

картину, чи пояснити чому сподобалась картина, або 

запропонувати згадати вірш, який підходить за темою. 

Різноманітність використання методичних прийомів: 

розповідь  вихователя про картину, конкретні  і детальні питання, 

прийом «занурення» у картину, використання музичних і 
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літературних творів, а також різноманітні емоційні форми 

підведення результатів занять, сприяє формуванню уважного 

розглядання картини, емоційного відгуку на її зміст, а також 

викликає зацікавленість живописом. 

Також у старшій  групі відбувається перша зустріч малят з 

натюрмортом. Це знайомство допомагає дошкільнятам відкрити 

для себе світ предметів, дізнатися про їхне життя, характери і 

взаємини. Адже на заняттях з аплікації, малювання діти виконують 

з натури і по уяві композиції з ваз, кімнатних і садових квітів. Ще 

на занятті ознайомлюємо малят з таємницею слова «натюрморт». 

Звертаючи їхню увагу на красу цього слова, пропонуємо промовити 

його спочатку голосно, потім тихіше і зовсім пошепки, а також 

красиво проспівати його. Діти полюблять вправи на виразність 

мови, почнуть промовляти слово «натюрморт» з подивом, 

розчаруванням, захопленням. Така робота з новим словом не лише 

закріпить його в пам’яті дитини, а й надасть емоційного 

забарвлення як слову, так і мовленню дитини загалом. 

Діти дізнаються протаємницю мовчазного світу речей. У 

ньому живуть свої персонажі. Вони здаються безмовними, але 

здатні розповісти багато про що. У кожного з них свій характер, 

обличчя, голос, запах. Кожний персонаж цього світу неповторний. 

Натюрморт розповідає про взаємини, що склалися у різних 

предметів, про їхнє минуле, теперішнє і майбутнє. 

Старших дошкільнят обов’язково знайомимо з роботами 

художників, це піднімає цікавість  до роботи (будуть працювати як 

справжні художники!), збільшити їхнє уявлення про композицію 

малюнка, аплікациї, в кольорових поєднаннях. 

Знайомству з  натюрмортом не обов’язково присвячувати ціле 

заняття. Репродукції картини  не можна демонструвати на занятях  

з аплікації і малювання. 

Перед заняттям з аплікації на тему «Груші на тарілці» діти 

стоячи коло мольберту, роздивляються  картини І. Хруцького 

«Фрукти і овочі», Ван Гога «Натюрморт з грушами». Вони 

дізнаються з розповіді педагога, що багато художників люблять 



63 

 

малювати звичайнісінькі предмети: тарілки, квіти, фрукти, ягоди, 

що вони вміють у звичайних предметах побачити і розкрити 

несподіване. У даному випадку художників привабили фрукти, їх 

краса, кольорова гармонія, поєднання форми груші з тарілкою і 

оточуючим середовищем. 

Друга частина  заняття відводиться аплікації. Діти пробують 

скласти свій натюрморт, тільки груші і тарілку вирізають  з паперу і 

наклеюють. При цьому вони самі можуть визначити, хто де має 

бути, наділити їх характеристиками, звичками, манерами, і у 

кожного на аркуші паперу може виникнути своя казка – 

натюрморт. 

Вся робота проводиться  за столами: попередньо 

разом з вихователем діти згадують деякі прийоми вирізання. 

На наступному занятті показати дітям вже знайомий 

натюрморт художника, проаналізувати його 

і використати низку питань (що таке натюрморт: як і що саме 

розповідають предмети про себе;про художника  тощо?), 

запропонувати і проаналізувати нову (незнайому) роботу, дібрати 

яскраві характеристики (словесні) предметів, придумати невелике 

оповідання про них, у другій половині дня можна провести 

додаткове заняття для найбільш зацікавлених, запропонувавши їм 

кілька натюрмортів на вибір, дати завдання придумати свою казку 

про натюрморт. 

На завершальному,  підсумковому, етапі 

заняття можна провести вікторину, закріпивши знання 

про художників та їхні роботи, послухати музику –  

доякого натюрморта вона підходить  за настроєм і чому, дати 

завдання маленьким художникам придумати свою образотворчу 

казку про предмети у будь-якій техніці, адже це може бути навіть 

гра-драматизація, де предмети «розкажуть» і покажуть себе. 

Провести виставку «Хто і як розуміє мій натюрморт-казку». 

Побутовий, історичний, казковий живопис, написаний на 

сюжети казок, легенд, або сцен з реального життя, завжди несе 

елемент оповіді. Починати ознайомлювати дітей з цими жанрами 
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треба з цілісного сприйняття, наче вдивляючись в рооту здаля і 

лише потім переходити до деталей, але треба пам’ятати, що колір, 

рух композиція картини – все це спрямоване на розкриття 

художнього образу. При ознайомленні з цими жанрами живопису, 

використовуємо такі ж форми роботи як з іншими жанрами 

(портретом, пейзажем, жанровим живописом). Фактично завжди 

показ образотворчого ряду (склад або репродукція) 

супроводжується музичними і поетичними фрагментами. 

В умовах дитячого садка заняття за пропонованим матеріалом 

доцільно проводити з підгрупою  дітей (найдопитливіших, 

найзацікавленіших) у другій половині дня, потім поступово 

залучати, як до цікавої гри (згадай, вгадай, уяви собі, придумай 

назву) інших – перші зможуть приєднатися до діалогу з 

вихователем, інші, по можливості, доповнювати відповіді. 

Кожному комплексному чи підсумковому 

заняттю передує серйозна підготовча робота: екскурсії до парку, 

лісу, куточку природи, цілеспрямоване спостереження на природі; 

читання віршів про пори року, розучування найвиразніших, 

образних фрагментів; слухання музики (Чайковського П.І., А. 

Вівальді, М. Лисенко, В. Костенко тощо). 

За часом заняття та бесіди можуть тривати від 7-8 хвилин до 

15-20 хвилин і довше, залежно від підготовленості дітей сприймати 

матеріал. 

Найскладніший вид ознайомлення дітей з живописом – це 

екскурсії в музей. Цю роботу варто проводити з підготовленими до 

сприйняття живопису дітьми. Ідеальний варіант – раз на два-три 

місяці відвідувати музеї або виставки, дитячі музичні, драматичні, 

оперні спектаклі. Якщо немає такої змоги, то можна справжню 

екскурсію до музею замінити уявною. При цьому розповідається, 

що таке музей, картини, глядач. 

Ознайомлення з технічними прийомами малювання. 

На заняттях з малювання використовують різні матеріали: 

кольорові олівці, фарби (гуаш, акварель), кольорові воскові  

крейди, фломастери, вугільний олівець. Дітей також знайомлять з 
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технікою використання матеріалів, їхніми виразними 

можливостями. Як правило, на початку (в молодших групах) 

матеріал, який будуть використовувати на занятті визначає 

вихователь. Поступово, по мірі того, як діти оволодівають різними 

матеріалами, педагог підводить їх до усвідомленого і самостійного 

вибору. Можна запропонувати дітям в одному малюнку 

використати змішану техніку, тобто поєднання різних матеріалів. 

Так виразно виглядають малюнки, в яких кольорові воскові крейди 

поєднуються з гуашшю (білила); картину зимового ліса можна 

намалювати санчіною вугільним олівцем і гуашшю. Використання 

цього матеріалу дозволить передати кольоровий контраст пейзажа: 

темні дерева на фоні білого снігу. 

На закінчення хочеться додати, що, розглядаючи з 

дошкільниками картини різних жанрів, необхідно відзначати не 

тільки індивідуальні засоби виразності того або іншого 

живописного твору, але і загальні риси, властиві певному жанру. 

Слід звертати увагу дітей на індивідуальну творчу манеру того 

чи іншого художника, особливості їх почерку. Діти вже можуть 

знати імена деяких пейзажистів, портретистів, майстрів 

натюрморту і казково-билинного жанру і ті твори, які вони 

створили. Тому слід сприяти тому, щоб діти висловлювали свої 

судження і ставлення до побаченим репродукціях, давали їм 

розгорнуту оцінку, застосовуючи образні слова і вирази, емоційно-

естетичні та доступні їм мистецтвознавчі терміни, використовували 

отримані знання у власній творчості. 

 

2.4. Використання інноваційних технологій  

в процесі ознайомлення дошкільників 

з творами живопису 

 

Наведемо приклади занять з використанням інноваційних 

технологій (ТРВЗ, STREAM-освіти, ейдетики, коректурних 

таблиць, ІКТ) та народознавства, які на нашу думку оптимізують 
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процес засвоєння знань,  під час ознайомлення старших 

дошкільників з жанрами  живопису. 

«Натюрморт», 

вихователь Мустапіна М.А. 

 

Тема: «Гарбузові дива». 

Мета: продовжувати знайомити дітей з основним жанром 

творів живопису - натюрморт. Поповнювати пізнавальну діяльність 

за рахунок навколишньої природи. Формувати вміння милуватись 

барвами природи, як щедрим даром. Ознайомити дітей з поняття 

«картинна галерея». Вчити дітей малювати натюрморт, передаючи 

правильне розміщення, розмір, форму, пропорції предметів; вчити 

складати ціле з частин, сприяти розвитку просторового мислення, 

творчих здібностей та фантазії; пробуджувати у дітей почуття 

радості, любові, захоплення. Стимулювати зацікавленість творами 

світового мистецтва. 

Матеріали: репродукції картин Володимир Кудлай 

«Натюрморт з калиною та гарбузом», Ілля Машков «Натюрморт з 

зеленим глечиком та розрізаним гарбузом», Олександр Левченков 

«Врожай»; розрізаний гарбуз, аркуші паперу, пензлики, фарба гуаш 

та акварель, палітра, матеріали для складання натюрморту, 

гарбузова каша. 

Словникова робота: репродукція, картинна галерея, 

натюрморт, кольорова гама, колорит. 

Хід заняття: 

Вихователь: 

Діти, я пропоную вам відправитися у дивовижну подорож. 

Погляньте один на одного, посміхніться і побажайте один одному 

удачі. А я бажаю вам творчості. 

Відгадайте загадку: 

Фрукти, овочі та ваза, 

Кожен з вас побачить зразу 

В чому річ і в чому суть, 

Як картину цю звуть? (Натюрморт). 
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Вихователь:  

Молодці! А зараз давайте пограємо в гру. 

Гра «Натюрморт» 

Мета: ознайомити дітей з основним жанром образотворчого 

мистецтва – натюрмортом; формувати навики поведінки в 

картинній галереї, виховувати увагу. 

Хід гри: 

Вихователь відкриває дошку і діти бачать репродукції 

картин. Діти розглядають картини. Вихователь грає роль 

екскурсовода.  

Вихователь звертає увагу на те, що всі картини мають щось 

спільне. 

Вихователь:  

Що саме ви бачите спільне на всіх картинах? (Гарбуз). 

Вихователь: 

Так, вірно, на всіх картинах головним елементом є гарбуз. 

Діти, давайте пофантазуємо, що зацікавило художників написати 

такі натюрморти? 

Педагог проводить екскурсію «картинною галереєю». 

Дидактична гра «Гарбузові дива» (ТРВЗ). 

Мета: вчити малювати картини складаючи зображення 

певного предмета з предметів такого ж кольору. 

Хід гри: 

Діти фантазують про: великий врожай гарбузів, подорож 

мальовничою галереєю, художниця показала свої натюрмортом, 

яка багата наша Україна. 

Малята продовжують подорож по галереї, розглядають інші 

репродукції картин та складають свої, використавши ТРВЗ. 

Вихователь:  

Діти, тепер давайте спробуємо самостійно скласти свій 

натюрморт.  

Дидактична гра «Склади натюрморт». 

Мета: удосконалити композиційні навички, вміння 

створювати композицію на певну тему (натюрморт), виділяти 
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головне, встановлювати звязки, розташовувати зображення на 

площині. 

Хід гри:  

В конверті знаходяться зображення різних овочів, а також 

різних ваз, тарілок, блюд, корзинок. Дітям потрібно вибрати 

предмети і створити свій натюрморт. 

Вихователь; 

Діти, ми з вами продовжуємо нашу подорож. 

Дидактична гра «Склади ціле». 

Мета: 

Хід гри: 

Називається «Натюрморт з калиною та гарбузом» Володимира 

Кудлай. Якими кольорами написані предмети? Уявіть їх смак і 

запах. (Картина яскрава і тепла, а овочі та фрукти, які на ній 

зображені, на смак виглядаютьсолодкими і духмяними). 

Вихователь:  

А ось зверніть увагу ще на цю картину художника В’ячеслава 

Бабака «Натюрморт з гарбузом». Але ж тут не сам гарбуз 

намальований? Діти, як ви думаєте, якби художник зобразив сам 

гарбуз, картина була б цікава? Який би вона мала вигляд? (Вона б 

була сумна та одноманітна). 

Вихователь:  

Якими кольорами написав художник свій натюрморт? 

(Світлими, веселими кольорами). 

Вихователь: 

А ще зверніть увагу на картину нашої української художниці 

Наталії Іванченко «Натюрморт з гарбузом».  Що ви можете сказати 

про цей натюрморт? 

Вихователь:  

А зараз ми з вами опинилися в творчій майстерні і я пропоную 

вам уявити себе справжніми художниками і написати свій 

натюрморт. 

Діти сідають за столи, де лежать аркуші паперу із завчасно 

намальованим гарбузом. Самостійно вибирають якою фарбою 
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будуть малювати (гуаш чи акварель), та самі домальовують, на 

свій розсуд, інші овочі та предмети. Спочатку діти можуть сухим 

пензлем намітити, де і що вони намалюють. Потім дитина малює 

натюрморт, використовуючи палітру для змішування кольорів. 

Вихователь звертає увагу на пропорції при зображенні 

предметів та їх відповідність розміру гарбуза. 

В кінці заняття діти розглядають всі натюрморти. 

Вихователь пропонує кожному розповісти, що йому сподобалося в 

тій чи іншій картині. 

Вихователь: 

Діти, ви всі молодці! І для того, щоб у вас було ще більше сил 

і бажання творити, я пригощу вас справжньою гарбузовою кашею. 

 

«Пейзаж», 

вихователь Грицуняк Л.С. 

 

Тема: Ознайомлення дітей з твором Куїнджі А.І. «Місячна ніч 

на Дніпрі». 

Мета: продовжити знайомство з творами видатних 

художників України Куїнджі А.І., Айвазовського І.К., Ю. 

Камишний. Спонукати до розвитку уміння естетично оцінювати 

власну образотворчу діяльність; ознайомити з графікою, закріпити 

вміння дітей малювати  пейзаж, передавати характерні риси 

природи, настрій у малюнку; виховувати акуратність, 

самостійність, відповідальність за виконання поставленого 

завдання. 

Підготовча робота: знайомство з біографією та творчістю 

художника Куїнджі А.І., Айвазовського І.К., Ю. Камишний, 

розучування віршів про жанри живопису; набуття навичок 

малювання пейзажу, графіки. 

Обладнання: репродукція картин Куїнджі А.І. «Місячна ніч 

на Дніпрі», Айвазовського І.К.  «Чорне море», Ю. Камишний 

«Очима ночі», пензлі, аркуші папери, гуаш, блиск, серветки, 
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склянки з водою, музичний супровід, фото художника на екрані 

телевізора, вірш С. Єсеніним «Ніч». 

Словник: самотній місяць, повисла в повітрі, темні, темний 

вигляд, блиск води. 

Хід заняття:  

Вихователь: 

Дивовижний світ оточує нас, це світ природи. Вміти бачити її 

красу нам допомагають не тільки поети, але і художники. Є 

художники, які пишуть картини про природу, ці картини називають 

пейзажами, а художників – пейзажистами. Як називають картини 

про природу? (Пейзаж). 

Вихователь: 

Ми сьогодні розглянемо картину, яку написав чудовий 

художник Архип Куїнджі  «Місячна ніч на Дніпрі». Давайте 

помилуємося нею.  

Вихователь вмикає музику, дітям дається деякий час 

насолодитися звучанням музики і змістом картин. 

Вихователь: 

Що ви відчуваєте, слухаючи музику?(Розмірковування дітей). 

Вихователь: 

Ми не бачимо художника, не чуємо його голосу, але як він 

розповів нам про красу ночі? (Пензлем, фарбами). 

Вихователь: 

Чи знаєте ви, які є жанри живопису?  

Діти розповідають вірші: 

Якщо бачиш на картині 

Чашку кави на столі, 

Чи троянду в кришталі, 

Або керамічну вазу, 

Або грушу, або торт,    

Або всі предмети разом, 

Знай, ти бачиш… (натюрморт) 

Якщо бачиш, що з картини    

Мовчки дивиться на нас  



71 

 

Принц в одежі старовинній,        

Чи графин зелено-синій                       

Або в робі верхолаз.                       

Льотчик або балерина,   

Або з вусами корнет,     

То запам’ятай, картина     

Називається…(портрет)                                                                        

Якщо бачиш на картині                      

Цвіт вишневого садка,                         

Чи ялинку й білий іній,                       

Або млин біля ставка,   

Або снігову рівнину, 

Або поле та шалаш, 

То запам’ятай, картина 

Називається … (пейзаж) 

Бесіда за картиною. 

Вихователь: 

– Який час доби зобразив художник? 

– Чи спостерігали ви коли-небудь таку ніч? 

– Що найбільше подобається вам на цій картині? 

– Які барви використав художник, щоб передати, яка гарна 

ніч на Дніпрі, особливо при місячному сяйві? 

– Який настрій викликає ця картина у вас, що вам хочеться 

робити, дивлячись на неї? 

Опис картини дітьми: 

Місячне сяйво і світло художник передав дуже точно. 

Гармонійність і спокій, простота образів на картині. Художник для 

роботи вибрав верхню точку зверху. Звідси у нього є можливість 

відобразити на полотні в більшій мірі небо. Тут сяє місяць. Вона 

забарвлює хмари в холодне світло. Нижче видно як місячне світло 

коливається на водах Дніпра. Видно повільний плин річки, її 

вигини і лінію берега. Куїнджі називали художником світла. Таке 

звання він отримав за любов до точної передачі світла сонячних 

заходів, полуденних тіней і місячних ночей. 
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Вихователь: 

Відкрию вам секрет: Архип Іванович дуже любив ніч. На його 

славнозвітних картинах «Українська ніч», передана краса ночі.  

Ось ми з вами й подивилися цю картину, а тепер давайте 

порівняємо з іншим художником Ю. Камишний «Очима ночі». 

Розгляд картин, порівняння. 

Вихователь: 

Діти, а скільки зірочок на небі? (Рахують). 

Гра «Живе сузір’я». 

Мета: вправляти дітей в утворенні існуючих та вигаданих 

сузір’їв. 

Хід гри: 

Звучить музика. Діти отримують різні за розміром зірочки і 

утворюють фігури, яким придумують назви. 

День змінюється на ніч. Ми до цього звикли і не 

замислюємося, куди ховається сонце вночі. Насправді Сонце 

нерухоме, це наша планета безупинно обертається навколо своєї 

осі. На тій стороні яку освітлює Сонце, настає день, на протилежній 

- ніч.  

Рухлива гра «День ніч». 

Мета: вправляти дітей в умінні виконувати задані рухи за 

командою; розвивати спритність; виховувати уважність. 

Хід гри: 

Діти на слово день - жваво стрибають, а на слово ніч -

присідають кладуть руки під голову імітуючи сон. 

Вихователь: 

Діти, цікаво знати, що рослини вночі не сплять. Рослини, як  

інші живі істоти, дихають цілодобово. При цьому вони звичайно 

поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ. Переконатися в 

тому, що рослини дихають, можна на простому досліді.  

Дослід: 

У темне місце ставлять дві склянки: в одну налита чиста вода і 

поставити гілочку Герані, а в другу налита прозора вапняна вода. 

Обидві склянки накривають ковпаком. Через 2-3 дні, поглянувши 
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на дослід, можна побачити, що вапняна вода помутніла. Це 

свідчить про те, що рослина в темряві виділяла вуглекислий газ, 

тобто дихала. Рослина дихає і на світлі, але разом з тим на світлі 

відбувається і фотосинтез, за якого рослина вбиває вуглекислого 

газу значно більше, ніж виділяє.  

Вивчення вірша С. Єсеніним «Ніч» (переклад Н. 

Курганової): 

Тиша. Ніч навкруги. 

Лиш джерельце дзюрчить. 

Місяць світлом своїм  

Все навколо сріблить. 

Річка срібна біжить. 

Мчить сріблястий струмочок. 

Срібна травка дрижить, 

В’ється срібний димок.  

Гра «Що буває чорним». 

Мета: розвивати дитячу фантазію, творче мислення. 

Хід гри: 

Діти називають ті предмети, які бувають чорними.  

– Якби ви були чарівниками, то які б чорні предмети 

перефарбовували в інші кольори?  

– Які саме? 

– Чим можна прикрасити картину, щоб вона ожила? 

У майстерні художника. 

Я простий олівець, 

В мене гострий кінець, 

Полюби мене, козаче, 

Ти такі дива побачиш, 

Як мене візьмеш у руку. 

Всю мистецьку науку 

Ми засвоїмо з тобою, 

Малювання стане грою. 
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Малювання пейзажу «Чарівний вечір» з використанням 

графіки. Діти дістають свої фартухи з нарукавниками, одягають 

та займають робоче місце. 

Вправа «Реклама». 

Мета: вправляти дітей в умінні презентувати свою роботу з 

позиції корисності в медичному, естетичному, інженерному, 

біологічному аспектах. 

Хід гри: 

Діти розповідають про свою роботу, рекламуючи її, 

виставляють на поличку поряд з творами художника. 

Вихователь: 

Молодці, малята, організували дуже гарну виставку, створили 

власні шедеври. Зараз зробимо фото на пам'ять – селфі (вихователь 

фотографує дітей в «галереї»,діти позують.) 

Діти, ви молодці! Я відправлю ці фото художнику, і думаю він 

буде у захваті. А ми можемо відкривати виставку. 

 

«Портрет», 

 вихователь Коширець З.С. 

 

Тема: Ознайомлення дітей з картиною Сєрова В.О. «Дівчинка 

з персиками». 

Мета: вчити дітей розглядати картину, відповідати на 

запитання. Викликати позитивне ставлення до творів мистецтва. 

Розвивати здатність сприймати твори образотворчого мистецтва; 

розуміти зміст, засоби виразності картини. Розвивати 

спостережливість, увагу, мислення. Виховувати інтерес до 

творчості художників. 

Матеріал: репродукція художньої картини Сєрова В.О. 

«Дівчинка з персиками», портрет Сєрова В.О., папір, акварельні 

фарби, аудіозапис вальсу Й. Штрауса «Казки Віденського лісу». 

Хід заняття: 

Вихователь: 
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Малята, а ви любите грати в ігри? Я пропоную пограти в гру  

«Придумай асоціації». Я називаю жанр живопису, а ви підберіть 

відповідні слова. 

Портрет… (Чоловік, дівчина, жінка, дідусь…). 

Пейзаж… (Море, дельфін, берег, перлина, мушля, дерево, 

річка, квіти, хвилі…). 

Натюрморт… (Стіл, ваза, кошик, овочі, фрукти, листя, квіти, 

рушник, свічка, хліб…). 

Побутовий жанр… (Хата, тин, чарівні птахи, загадкові звірі, 

віз, писанка, листок, завиток…). 

Вихователь: 

Видатний художник Валентин Олександрович Сєров написав 

багато дитячих портретів: «Діти», «Сашко Сєров», «Мишко 

Морозов». Сьогодні ми познайомимося з чудесною картиною цього 

художника – «Дівчинка з персиками» (показ картини). Перед нами, 

за столом, накритим білою скатертиною, сидить дівчинка в рожевій 

кофтинці з чорним бантиком та червоною гвоздикою. На столі 

ніжні, гарні персики й листя, що їх неначе хто кинув на скатертину. 

Дівчинка зображена спиною до вікна. А крізь вікно ллється легке, 

сріблясте світло й наповнює всю кімнату. Це світло осяває стіну, 

порцелянову тарілочку, спинки стільців й легко лягає на 

скатертину. Головна героїня картини – дівчинка: у неї смагляве 

личко, чисті, променисті карі очі, з чола спадає непокірне 

волосся… На задньому плані – свічник на вікні, фігурка 

іграшкового солдата, а за вікном, швидше за все, останній місяць 

літа – серпень… Довкола тихо, спокійно. Що ж буде далі? 

Бесіда за картиною. 

Що ви відчуваєте, про що думаєте, дивлячись на цей портрет? 

Як художник викликав у вас радісний настрій? Як ви думаєте, чи 

змінився б настрій картини, якби Валентин Олександрович 

використав не теплі, а холодні кольори? Що можна сказати про 

дівчинку, про її характер? Чи подобається вам цей образ? Що в 

першу чергу приваблює вас у дівчинці? Яке значення має сонячне 
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світло в кімнаті? Що б вам хотілося сказати цій дівчинці? Що 

станеться із цією дівчинкою далі? 

Вихователь: 

А зараз подивіться на картину впродовж 15 сек. (вихователь 

показує картину, а потім закриває зображення). Тепер уявіть 

картину і дайте відповідь на запитання: 

– Хто зображений на картині? (Дівчинка). 

– Що робить дівчинка? (Сидить за столом). 

– У що вона одягнена? (Кофтинка). 

– Якого кольору кофтинка? (Рожева). 

– Яке у дівчинки обличчя, очі, волосся? (У неї смагляве 

личко, чисті, променисті карі очі, з чола спадає 

непокірне волосся). 

– Що лежить на столі? (Персики та листя). 

Робота з текстом. 

Вихователь: 

Дівчинка зображена на картині, дуже любить жовтий колір. 

Ось яку казку вона склала: 

«Сонце, немов яєчний жовток, весело світить над землею. А 

по його променях спускалися на землю курчата, і всі вони були, 

звісно ж, жовтими. 

Жовта бджола підлетіла до курчати й стала запрошувати його 

до свого жовтого вулика. Але курчаті у вулик ніяк не залетіти – 

дірочка маленька. 

«Добре, - подумало воно. - Ось літають жовті метелики, тож 

політаю і я з ними». І курча тут – таки підстрибнуло, але враз 

згадало, що в нього немає крил, а замість них тільки якісь 

смужечки. «Ось стану куркою, - мріяло курча, - тоді й буду літати 

високо – високо». 

На небі сяяло сонце, немов той жовтий млинець зі смачними 

хрусткими краєчками. Бджоли пурхали з кульбаби на кульбабу й 

поверталися до свого жовтого вулика. 

І тоді курча вирішило…» 

Що ж вирішило курча? 
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Дидактична гра «Кольорові плямки». 

Мета: розвивати у дітей логічне мислення, вчити 

встановлювати асоціативні зв’язки між предметами. 

Хід гри: 

Вихователь показу кольорові плямки і пропонує дітям 

пов’язати предмети з певним кольором.  

Про що ви подумали, побачивши жовтий колір? Що буває 

жовтим? Чим він пахне? Він веселий чи сумний? 

Із чим у вас асоціюється зелений колір? Які відчуття у вас 

виникли під час споглядання цього кольору? Що ви хочете 

намалювати цим кольором? А який колір любите ви? 

Розучування вірша «Що за диво!» (за допомогою картинок): 

 

Ходить диво, ходить диво 

    

Різнобарвне й кольорове 

  
По алеях, по газонах, 

  
Одягнувшись за сезоном, 
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Ходить літо по землі, 

   
По деревах, по траві, 

  
Золотим вогнем чарує, 

  
Зелень нам усім дарує, 

   
Квіти, трави і сунички, 
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Соковиті полунички! 

 
Диво! Диво! Ходить світом 

    

Щедре літо. Диво – літо!!! 

    

 

Вихователь: 

Як ви думаєте, чи любить дівчинка, зображена на картині, 

танцювати? Покажіть, як би вона танцювала вальс? 

Ігри й етюди. (Показ вірша руками). 

Показав садівник, 

Садівник – чарівник 

Нам чудні на городі дива: 

КАВУДИНІ ростуть, 

БУРЯМОРКВИ цвітуть, 

ОГІРБУЗ, ЧАСНИСОЛЯ, РЕДКВА, 

КАРТОБУЛЯ дозріла, 
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АГРУРІЧКА поспіла, 

Осипається стигла ПОМРУША, 

А СПАРЖИШНЮ кошлату, 

І ПЕРІПКУ зубату 

Ми усі налякатися дуже. 

У майстерні художника. 

Малювання веселого літнього фрагмента під супровід вальсу 

Й. Штрауса «Казки Віденського лісу». 

 

«Казково-билинний жанр», 

 вихователь Захарчук Ю.Ф. 

 

Мета: продовжувати вчити дітей відгадувати казку за її 

персонажами, пригадати знайомі казки. Розвивати увагу, пам'ять, 

виховувати любов до казки; продовжувати ознайомлювати дітей із 

творами відомих художників та творчістю Віктора Васнецова;  

закріпити знання дітей про казково-билинний жанр; розвивати 

зв'язне мовлення, вміння відповідати на запитання вихователя за 

змістом картини, збагатити  та розширити словник дітей з 

словосполученням  «картинна галерея». Вправляти технічні 

навички роботи з пензлем та природним матеріалом 

використовуючи нетрадиційні техіки малювання; розвивати  

почуття кольору; навчати знаходити співвідношення кольорів та  

відтінків. Виховувати цікавість до світу природи, бажання 

передавати її красу у малюнках. 

Хід заняття: 

Вихователь:  

Діти, сьогодні, коли я поспішала до вас, то побачила біля 

наших дверей Буратіно, який тримав Чарівну Скриньку. Вона така 

гарна, красиво оздоблена, виблискувала на сонці. Я хотіла її 

відкрити і подивитись, що в середині, але не змогла. Виявляється 

вона закрита на ключ, а щоб його отримати, Буратіно пропонує нам 

виконати завдання, які знаходяться в конвертах, які він взяв з 

собою. 
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Завдання 1. 

Дидактична гра «Казкова пошта» (коректурна таблиця 

«Літературне образотворення», авторське бачення). 

Мета: вчити дітей відгадувати загадки про казки та 

показувати відгадки на коректурній таблиці; розвивати пам`ять, 

увагу, мовлення. 

 

 
 

Буратіно:  

До вас у гості хотів потрапити не лише я, а й мої друзі, але на 

жаль їм не вийшло. Спробуйте впізнати моїх друзів. 

– Приїхати не зможу, бо тато не зробив мені човник та 

весельце. (Івасик-Телесик); 

– Дуже хотілося б потрапити до вас, але соромно своєї 

гидкої зовнішності. (Гидке каченя); 

– Дуже засмучена, мишка випадково розбила яєчко, 

прийти не зможу. (Курочка Ряба); 
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– Вигнав дід мене із хати, іншу я пішла шукати. (Коза–

Дереза); 

– Моя риболовля закінчилася погано. Мене побили, а 

хвіст опинився в ополонці. (Вовк-панібрат); 

– Ніяк не витягнемо ріпку, тому прибути не можемо. 

(Дід, баба, внучка, собачка, киця, мишка); 

– Від дідуся втік, від бабусі втік, а лисичка відпускати 

не хоче.  (Колобок); 

– З’їв семеро козенят. Болить живіт.   (Вовк). 

Вихователь: 

Ну, що ж,діти, ви – молодці! З казковою поштою справились 

чудово. Давайте відкриємо наступний конверт і побачимо, яке ще 

завдання нам приготував Буратіно. 

Завдання 2. 

Дидактична гра «Казкового героя назвіть» (коректурна 

таблиця «Казкові герої», авторське бачення). 

Мета: продовжувати розвивати пам`ять, увагу пригадуючи 

героїв казок. 
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- Кого зустрів Колобок у лісі? (Зайчика, вовка, ведмедя, 

лисицю). 

- Кого спіймав солом’яний бичок ? (Ведмедя, вовка, лисицю, 

зайця). 

- Скільки тварин тягло ріпку ? (Троє - собачка, киця, мишка). 

- Кого перелякав Пан Коцький? (Ведмедя, вовка, кабана, 

зайця). 

- Хто жив у рукавичці?(Мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк, 

кабан, ведмідь). 

- Хто вимагав від Кози-дерези покинути зайчикові хатку? 

(Лисиця, вовк, ведмідь, рак). 

- Хто з`їв козенят? (Вовк). 

Вихователь:  

Діти, пригадайте та скажіть чи всі герої казок бувають 

добрими? Покажіть на коректурній таблиці позитивних героїв та 

назвіть з якої вони казки. (Попелюшка, Червона Шапочка, 

Котигорошко, Кіт у Чоботях). 

А зараз давайте подумаємо і скажемо, які герої негативні та у 

яких казках вони зустрічаються. (Мишка, Лисичка, Змій 

Горинич,Ведмідь, Вовк). Чому ви так вважаєте? (Роздуми дітей). 

Вихователь: 

Які ви розумні, і з цим завданням ви теж впоралися чудово. А 

так, як наш Буратіно дуже веселий хлопчик, любить гратись із 

своїми друзями, і хоче погратися разом із вами, зробити 

фізкультхвилинку.  

Буратіно потягнувся,  

(Встали навшпиньки, руки вгору, потім – в сторони). 

Раз – нагнулися,  

(Руки на поясi, нахили тулуба вперед. 

Два – нагнулися  

(Руки на поясі, нахилили тулуба назад). 

Руки в сторони розвів,  

(Руки в сторони). 
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Мабуть ключик загубив  

(Повороти голови вліво – вправо). 

А щоб ключик цей дістати,  

(Руки вгору). 

Треба нам навшпиньки встати.  

(Тягнуться навшпиньках). 

1, 2, 3. 1, 2, 3. Ключик ми знайшли!  

(Ходьба на місці). 

Вихователь: 

Ось ми з вами виконали всі завдання, які нам приготував 

Буратіно і за це він нам дає ключик, який відчинить Чарівну 

Скриньку. 

Буратіно віддає ключик дітям, а діти відкривають скриньку. 

Звучить музика, на екрані телевізора з`являється зображення 

Картинної Галереї. 

Вихователь: 

Ось ми з вами потрапили в Картинну галерею. А що таке 

галерея? (Відповіді дітей). А чому вона – картинна? (Відповіді 

дітей).Так, діти, картинна галерея - це приміщення з  кількома 

залами, де зберігаються і демонструються твори образотворчого 

мистецтва.  

Давайте з вами пройдемо в перший зал. Як ви гадаєте, що це 

за жанр? (Відповіді дітей). Так тут розміщені картини в казково-

билинному жанрі.  

Вихователь: 

Справді, це жанр художньо-продуктивного образотворення, 

який включає в себе картини, написані на сюжети казок, билин, 

легенд. 

Картини які ми бачимо перед собою – це твори Віктора 

Михайловича Васнецова. Він написав багато картин на казкові та 

билинні сюжети: «Богатирі», «Оленка», «Снігуронька», «Іван 

царевич на Сірому Вовку» (коректурна таблиця «Художньо-

продуктивне образотворення. Казково-билинний жанр»). 
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Діти разом з вихователем розглядають картини на 

коректурній таблиці. 

 

 
 

Вихователь:  

Давайте,  ми з вами, детальніше розглянемо картину «Іван 

Царевич на Сірому Вовкові». Не випадково Васнецов В.М. вирішив 

намалювати епізод до цієї казки. Подивіться, як старається 

допомогти Вовк Івану Царевичу та Олені Прекрасній врятуватися 

від ворогів. Подумайте і дайте відповідь, який герой Вовк у цій 

казці: позитивний чи негативний? Обгрунтуйте свою відповідь. 

Вихователь:  

От тільки природа чомусь не допомагає нашим героям: який 

густий ліс, непрохідний бір, а гілля багаторічних дерев схоже на 

кістляві руки Баби-Яги. Як швидко йде Вовк, як злякано припала до 

царевича Олена Прекрасна, який стурбований сам Іван. Навіть 

гарні квіточки їх не радують. Встигнути б пересісти на 

злотогривого коня, і тоді їм не страшні переслідувачі. 
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Бесіда за картиною. 

– Хто вам найбільше подобається на картині? Чому?  

– Опишіть одяг та взуття Івана Царевича та Олени 

Прекрасної. 

– Як ви вважаєте, чому дівчину називають Прекрасною? 

– Які фарби використав художник, щоб ми з вами відчули 

стурбованість, тривогу? 

Етюд «Звуки лісу». 

Звучить повільна музика. 

Вихователь:  

Уявіть, що ми гуляємо лісом. Йдемо тихенько-тихенько і 

насолоджуємось чарівними звуками лісу. Спочатку слухаємо, як 

«співають» дерева під супровід вітру, як щебечуть пташки в 

дрімучому лісі. Тсс! А ось і вовк рятує від переслідувань Івана 

Царевича та Олену Прикрасну. 

Вихователь:   

Які ж звуки ми чуємо зараз? Якими кольорами можна 

передати епізод у картині? Хто хоче спробувати намалювати звуки 

лісі? 

Художньо-продуктивне образотворення- малювання 

«Звуки лісу» (використання нетрадиційної техніки малювання 

природними матеріалами - листочками). 

Вихователь: 

Беремо відповідний листочок і наносимо на нього фарбу, 

можна нанести декілька кольорів. Після цього прикладаємо 

листочок на аркуш паперу, прижимаємо його пальчиками і 

забираємо. Таким чинок створюємо відбиток. 

Вихователь: 

– Діти, вам сподобалась наша сьогоднішня пригода?  

– Що ви найцікавіше запам`ятали?  

– Які емоції викликала у вас наша мандрівка? 

– Які бувають герої казок за характером? 

– В якій галереї ми побували та з картинами якого 

художника ви познайомились? 
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– Яка картина справила на вас найбільше враження? Чому? 

 

«Побутовий жанр», 

 вихователь Гуль О.Я. 

 

Тема: Складання розповіді за картиною Шевченка Т.Г. 

«Селянська родина». 

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з побутовим 

жанром живопису; вчити складати розповіді за картиною; 

формувати вміння зв’язно описувати зображене; розвивати 

художньо-естетичний смак; виховувати любов до усіх членів 

родини. 

Матеріал: картина Шевченка Т.Г. «Селянська родина», 

аудіозапис пісні «Дружна в нас сім’я», вірш М.Чемерис «Що таке 

сім’я». 

Хід заняття: 

Вихователь: 

- Діти, послухайте уважно вірш М. Чемерис «Що таке сім’я», 

який я вам зараз прочитаю і ви скажете про кого в цьому вірші 

розповідається. 

Розкажу вам, друзі, я. 

Разом дружно проживаємо 

І пісні про це співаємо. 

Люба матінко моя –  

Як пишаюсь нею я! 

В неї руки золотії. 

Серцем кожного зігріє, 

Тато сильний, завзятий –  

Він господар в нашій хаті. 

Все майструє, все ладнає, 

Бо для всього хист він має. 

Дід і бабця у пошані, 

Вони праці ветерани. 

Всіх онуків міцно люблять. 
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І як пташенят голублять. 

Є у мене ще й брати –  

Кращих в світі не знайти. 

От і вийшло всіх сім «я». 

Знайте, це моя сім’я. 

Вихователь: 

Отже, про кого йде мова у вірші? (Прогнозовані відповіді 

дітей). А може хтось із вас пригадає пісеньку чи вірш про сім’ю, 

які ми вивчали?  

Діти розповідають вірші: 

Моя сім’я і дорога родина –  

Це тато, мама, бабця і дідусь, 

Сестричка, братик і любов єдина, 

І я у них також любити вчусь. 

 

Батько і мати – два сонця гарячих, 

Що нам дарують надію й тепло, 

Батько і мати у долі дитячій, 

Так необхідні, щоб щастя було. 

Вихователь: 

Давайте ще пригадаємо прислів’я, які ми знаємо про сім’ю. 

Діти розказують прислів’я: 

В хорошій сім’ї хороші діти ростуть. 

Дерево тримається корінням, а людина сім’єю. 

Вся сім’я разом, то і душа на місці. 

Вихователь: 

Сім’я – це найдорожче, що є у кожної людини. На цю тему 

написано багато віршів, казок, оповідань, пісень. 

А сьогодні ми з вами познайомимось з картиною Шевченка 

Т.Г. «Селянська родина». 

Подивіться, будь ласка, на цю картину і скажіть, чому вона 

має саме таку назву? (Прогнозовані відповіді дітей). Вірно, ця 

картина називається так, тому що тут зображена родина яка 

проживає у селі. Кого ми бачимо на цій картині? Хто зображений 
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на передньому плані? Як ви думаєте, це ранок чи вечір? 

(Прогнозовані відповіді дітей). Чому ви так вирішили? (Роздуми 

дітей). 

Вихователь: 

Дійсно, уся сім’я зібралася біля своєї хати після важкої праці. 

Ким тішаться мама і тато? (Прогнозовані відповіді дітей). 

Хлопчик вже навчився ходити, тому батьки дуже радіють, 

хоча погляд у тата сумний. Мабуть, він дуже втомився. 

А ще на передньому плані ми бачимо собачку. Чому він такий 

веселий? (Роздуми дітей). 

Вихователь: 

Зверніть увагу на хатинку. Хоча вона старенька, проте охайно 

вибілена. А чим покрита хата? (Прогнозовані відповіді дітей). Така 

покрівля називається стріхою. А які дахи роблять у сучасних 

будинках? (Прогнозовані відповіді дітей). 

Подивіться на віконця у цій хаті. Якого вони розміру? 

(Прогнозовані відповіді дітей). 

У який одяг одягнені мама і тато? (Прогнозовані відповіді 

дітей). У наш час ми одягаємо вишиванки зазвичай на свято, а в 

давнину це був буденний одяг. 

А хто зображений на задньому плані? (Прогнозовані відповіді 

дітей). 

Куди дивиться дідусь? (Прогнозовані відповіді дітей). Про що 

він мріє? (Роздуми дітей). 

Як ви думаєте, що робив дідусь поки батьки хлопчика 

працювали в полі? (Роздуми дітей). А у вас є дідусь чи бабуся? 

(Прогнозовані відповіді дітей). Чи займаються вони вашим 

вихованням? Ви їх любите? (Прогнозовані відповіді дітей). 

Справді, діти, ми повинні любити своїх дідусів, бабусь, 

татусів, матусь, братиків і сестричок, маємо піклуватися про них, в 

усьому допомагати. 

Вихователь: 

Діти, я пропоную вам виконати руханку «Разом ми одна 

сім’я»: 
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Ми усі одна сім’я! 

Він, вона, і ти, і я. 

Посміхнись тому, хто зліва, 

Посміхнись тому, хто справа 

Ми – одна сім’я. 

Ми усі одна сім’я! 

Він, вона, і ти, і я. 

Руку дай тому, хто зліва, 

Руку дай тому, хто справа, 

Ми - одна сім’я! 

Ми усі одна сім’я! 

Він, вона, і ти, і я, 

Обніми того, хто зліва, 

Обніми того, хто справа, 

Ми – одна сім’я! 

Вихователь: 

А зараз ми з вами складемо розповідь за картиною. Я буду 

починати речення, а ви допоможете мені їх продовжити. 

На картині зображена селянська... (родина). 

Вона мешкає у маленькій... (хатині). 

Тато і мама повернулися з... (поля). 

Дідусь бавився з... (онуком). 

Собачка веселий, тому що вся сім’я зібралася... (разом). 

Батьки радіють, що їхній синочок навчився... (ходити). 

Дідусь мріє про... (майбутнє онука). 

Вихователь: 

Молодці! Ви сьогодні дуже гарно працювали на занятті. Усі 

були уважними, старанними і активними. Вам сподобалось наше 

заняття? (Прогнозовані відповіді дітей). 

А зараз ми з вами послухаємо пісеньку, яка нагадає нам про 

сім’ю.  

Аудіозапис пісні «Дружна в нас сім’я». 

Вихователь: 
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Я бажаю вам, щоб ваші сім’ї були щасливими, дружніми, 

здоровими і щоб на вашому столі завжди був хліб і до хліба. 

 

«Анімалістика», 

вихователь Бондарук А.О. 

 

Тема: «Рудохвоста білочка». 

Мета: розширити знання дітей про тварини;розвивати творчу 

уяву, окомір, вміння створювати образ білки, використовуючи 

знайомі прийоми малювання;закріплювати вміння розміщувати 

малюнок на аркуші паперу, самостійно добирати 

кольори;виховувати інтерес до живої природи, любов до неї. 

Попередня робота: розглядання книг, картинок, журналів із 

зображенням тварин; бесіди, читання казок, перегляд мультфільмів, 

спостереження на прогулянці. 

Матеріал: мольберт, демонстраційна картина із зображенням 

білки, папір формату А 4; простий олівець; акварельні фарби, 

баночка з водою; відео «Знайомство з білочкою»; презентація 

«Анімалістичний жанр». 

Хід заняття: 

Вихователь: 

Добрий день малята! 

Рада вас я всіх вітати! 

Бо  настала вже зима 

Дуже чарівна пора! 

Де див та чар у ній багато! 

Де гості з лісу йдуть в садок дитячий! 

Так і сьогодні сталось в нас, 

Що гість до нас маленький завітав. 

Вихователь: 

А щоб дізнатися, хто завітав,  нам потрібно відгадати загадку. 

Що за дивна непосида? 

На стежинку шишки кида? 

З гілки пригає на гілку. 
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Упізнали, друзі, це ж… (Білка) 

Вихователь: 

Молодці! Так, це білка. А які бувають тварини? (Дикі і 

свійські). Чому їх так називають? 

Сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним жанром 

живопису - анімалістичним. Запам'ятайте, якщо на картині 

намальовано якусь тварину, то це анімалістичний жанр. Слово 

анімал означає тварину. Тому художники, які на своїх картинах 

малюють тварин, називаються анімалістами. 

Перегляд презентація «Анімалістичний жанр». 
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Вихователь: 

У всі часи люди любили, приручали тварин, спостерігали за 

ними, а свої спостереження відображали у творах мистецтва: 
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картини, книжкові ілюстрації, скульптури, фрески, розписи на 

предметах побуту. 

Перегляд відеоролика «Знайомство з білочкою» (Додаток 

Б). 

Вихователь: 

Яку лісову красуню ми сьогодні з вами побачили? (Білку.) Де 

живе білка, чим вона харчується, що запасає собі на зиму? 

Подивіться як художник Ю. Камишний намалював її на картині 

«Ті, що живуть поруч». 

 

 
 

Діти розглядають картину, називають характерні ознаки 

білочки. 

Вихователь: 

Ми сьогодні з вами побудемо маленькими  анімалістами. 

Запрошую за столики. Пропоную наступний алгоритм роботи: 
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 Розміщуємо альбом горизонтально. 

 Вище середини аркуша малюємо великим пензликом 

ялинки вдалечині – товста світло зелена лінія. Як зробити 

прозорий світло-зелений колір? Беремо багато води. 

 Вертикальні прямі лінії тонким пензликом – стовбури 

ялинок – зеленого кольору. 

 До прямих ліній додаємо гілочки товстим пензликом. 

 Утворився ліс. 

 Додайте у зелену фарбу трішки синьої – темно-зелений 

колір. 

 Малюємо оранжевою фарбою, тонким пензликом 

невеличкий витягнутий горизонтальний овал - тулуб. 

 Поруч – коло – голова. 

 Трикутничок – ніс, вуха, кісточки. 

 Овали – лапки та хвостик. 

 Зафарбовуємо. 

 Домальовуємо очі та ніс. 

Закріплення послідовності роботи. 

Пальчикова гімнастика. 

Самостійна робота дітей. Індивідуальна допомога. 

Виставка робіт, з їх аналізом дітьми. 

Вихователь: 

Ким ви сьогодні були? (Анімалістами.) Кого ви сьогодні 

малювали? (Білочку). Як називається картина на якій намальовані 

тварини? (Анімалістка). 

 

Діти від народження занурюються у світ природи, людей. 

Тому слід звернути увагу на те, що мистецтво живопису додає 

нашому життю особливої краси, розповідає про майстерність і 

талановитість людини, закликає кожного відчути в собі художника. 

Місія педагога – допомогти малюкові в пізнанні мистецтва 

живопису і тоді, наслідуючи художника, він буде сміливішим у 

малюванні та отримає насолоду від успіху. 
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