ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Образотворчість

Квіти для мами

Заняття з малювання для дітей старшої групи
Наталя БОБРУЙКО,
керівник гуртка, ЗДО “Теремок”,
м. Бровари, Київська обл.

Як оригінально привітати матусь із весняними святами?
Діти можуть створити справжні мистецькі шедеври в досить незвичний спосіб — видуванням через коктейльну
соломинку. Скористайтеся цікавими ідеями.

М е т а. Закріплювати вміння дітей створювати
зображення в нетрадиційній техніці — аерографії
(видування через соломинку). Учити поєднувати
в малюнку кілька художніх матеріалів (воскові олівці, акварель); розташовувати композицію на аркуші.
Формувати здатність до зорового контролю за діями рук, естетичне сприйняття навколишнього світу;
заохочувати до проявів творчості. Розвивати творчу
уяву, увагу, мислення, пам’ять, дрібну моторику. Виховувати самостійність, охайність.
М а т е р і а л: папір формату А4, підкладки, воскові олівці, акварельні фарби, пензлики, коктейльні соломинки, серветки, підставки для пензликів,
склянки з водою, зразки готових робіт.

вони вийдуть неповторними! Та перед цим треба
подбати про те, щоб їх було куди поставити. Намалюємо вазу.
Малювання восковими
олівцями “Ваза”
Педагог. У кожного з вас на столі є трафарет вази, який треба обвести восковим олівцем,
а потім прикрасити візерунком. Зображення вази
варто розмістити по центру в нижній частині аркуша. Верхня частина має бути вільна, щоб квітам було де розкрити свої пелюстки.
Діти розміщують трафарет вази на аркуші й обводять його. Прикрашають візерунком.

Хід заняття
Мотиваційна ситуація
Педагог. Чи знаєте ви, яке свято першим
приходить до нас навесні? Ви вже придумали, як привітати своїх матусь? (Відповіді дітей).
Уявіть, як вони зраділи б гарному весняному
букету. Але надворі ще надто холодно для
квітів. От якби ми хоч на кілька хвилин стали чарівниками, змогли б пробудити природу… А може, спробуємо? Візьміть до рук коктейльні соломинки — вони перетворяться на
чарівні палички — і тричі оберніться навколо
себе, повторюючи за мною:
Повернусь круг себе тричі,
Хай весна приходить швидше,
Хай чарівником я стану /
		
Чарівницею хай стану
І потішу рідну маму.
Діти виконують відповідні дії.

Педагог. Наші чарівні палички допоможуть
нам створити дивовижні квіти. У кожного
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Дмухаю крізь соломинку —
І з’являється картинка.
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(Це та наступні фото надані автором)
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
персональний комплект
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

