
Малятам дуже подобається все незвичне, 

 зокрема й нетрадиційні техніки образотворчості. 

Здивуйте своїх вихованців і запропонуйте їм малювання на яєчній шкаралупі! 

Тим паче для цього є чудова нагода — світле свято Великодня.

Писанки незвичні — 
мозаїчні

Оксана ГАЛАНИК,
вихователька;

Ілона ФЕРЕНЦ,
вихователька-методистка,

ЗДО № 9, м. Новояворівськ, Львівська обл.

Образотворчість

Заняття для дітей молодшої групи

М е т а. Поглиблювати й розширювати уявлення 
дітей про українські традиції. Закріплювати вміння 
уважно слухати та розуміти зміст казки. Збагачу-
вати словник дітей новими словами: Великдень, 
писанки, крашанки, крапанки. Продовжувати озна-
йомлювати дітей із нетрадиційними техніками ма-
лювання, а саме малювання на яєчній шкаралупі. 
Збагачувати естетичний досвід; заохочувати до 
творчості. Розвивати дрібну моторику, уяву, худож-
ній смак, фантазію. Виховувати повагу до народних 
традицій, акуратність.

М а т е р і а л: прозорі пластикові стаканчики 
з водою, фарби трьох кольорів (зелена, червона, 
жовта), пензлики, основи для малювання за кількіс-
тю дітей; кошик із писанками; дерев’яні яєчка (по 2 
для кожної дитини) для хороводу. 

П о п е р е д н я  р о б о т а. Підготовка основи 
для малювання: напередодні діти ламають суху шка-
ралупу на дрібні шматочки, змащують клеєм зі зво-
роту і наклеюють на овальні форми з цупкого папе-
ру на невеличкій відстані один від одного. 

Х і д  з а н я т т я

Вихователька. Сьогодні я знайшла біля две-
рей групи ось цей кошик, накритий гарною виши-
тою серветкою. Подивимося, що в ньому? (Знімає 
серветку, діти бачать, що в кошику розмальовані яєч-

ка.) Цікаво, хто нам залишив цей кошик… Як ви 
гадаєте? (Відповіді дітей.)  

Коли все починає зеленіти і квітнути й настає 
справжня весна, багато людей в усьому світі 
і в Україні відзначають велике свято — Великдень. 
Цього дня християни радіють і прославляють 
Сина Божого Ісуса Христа. До цього свята люди 

з давніх-давен розписували та фарбували яєчка, 
дарували їх одне одному, промовляючи: “Хрис-
тос Воскрес!”. А хто знає, що кажуть у відповідь 
на це привітання? (Відповіді дітей.) На ці слова за-
звичай відповідають: “Воістину Воскрес!”.

Педагогиня заохочує дітей уважно роздивитися 
 яєчка в кошику. Розповідає про різні види великодніх 
яєць, супроводжуючи розповідь демонстрацією.

Яєчка великодні 
Розписуєм сьогодні.

(Це та наступне фото надані авторками)
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