
Дорогі третьокласники!

Наша подорож у цікавий та неповторний світ мистецтва продовжується! 
Завдання, запропоновані в альбомі, допоможуть вам проявити свої творчі 

здібності та фантазію. Ви розкриєте багато мистецьких таємниць, отримаєте 
велику насолоду від спілкування із прекрасним! 

Отож впевнено крокуйте мистецькими стежинами, юні художники! 
Авторка

 — подумай

 — намалюй 

 — виготов

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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Світ навколо — дивовижний! Люди споконвіків 
помічають його красу і відтворюють її у творах 
мистецтва. 

Для українського народу здавна оберегом був 
віночок. Його зображали на одязі, скатертинах, 
рушниках, використовували як елемент декору-
вання будинку. Український вінок — частинка наці-
онального костюма. Це символ дівочої ніжності та 
краси, життя і долі.

Тема1. Мистецтво в нашому житті

Л. Поворозник. Маки

У віночку нашім різнобарвні квіти — 
Символ України і дарунок літа. 
Тож усім на нього подивитись любо: 
Гілочку зелену узяли у дуба, 
Квіточку любистку, щоб усіх любили, 
У барвінку листя, аби довго жили…
                                                                Л. Савчук

Дізнайся, що символізує кожна квіточка у віночку.
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Розмалюй український віночок 
відповідними кольорами. За-
пам’ятай, що вони означають.

 коричневий — земля

 жовтий — сонце

 світло-зелений —  
         молодість і краса
 темно-зелений —  
           молодість і краса

 голубий — небо і вода

 синій — небо і вода

 оранжевий — хліб

 фіолетовий — мудрість

 малиновий — щирість

 рожевий — достаток

 білий — пам’ять

3



4

Мистецькі спогади про літо
 

  Намалюй пейзаж «Метелики в лузі». 
Щоб передати яскравість кольору, 
легкість простору та ніжність мете-
ликів, використай акварельні фарби.

1. Розмісти трафарети метеликів різного 
розміру так, щоб вони красиво й гармо-
нійно заповнили аркуш та не дуже набли-
жалися до його краю. У центрі розташуй 
великого метелика, а по краях — менших.

2. Обведи метеликів спочатку простим олів-
цем, а потім восковими олівцями світлих 
кольорів. Проведи олівцями вертикальні 
лінії трави.

3. Великим пензлем розфарбуй фон, вико-
риставши різні кольори та їхні відтінки. 
Малим пензлем розмалюй метеликів.
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Тема 2. 
Пейзаж — це зображення краєвидів в об-

разотворчому мистецтві.

Літо — чудова пора року. Це 
дивовижний період, коли мож-
на насолоджуватися гарною 
природою та приємним відпо-
чинком.

Загадка
Кольорова гарна квітка
на галявині розквітла.
Лиш поглянути хотіли,
враз знялась і полетіла. 

(Метелик)

Червоний, жовтий і синій — основні кольори.
У результаті змішування основних кольорів утворюють-

ся похідні.

+ =+ =

+ =

     Утвори кольори, змішавши їх за зразком.
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Тема 3. Гумор у мистецтві

 Чи вдалося тобі впізнати відомого ху-
дожника Івана Марчука у дружніх шар-
жах Миколи Дмітруха? Чому ці портре-
ти викликають усмішку? 

 Якого хлопчика зобразив худож-
ник — чемного чи забіяку? 

Шарж — це добродушно-гумористичне 
зображення людей.

Карикатура — це навмисне смішне або 
спотворене зображення предмета чи особи.

Майстра, який створює карикатури, на-
зивають карикатуристом.

Піду я від 
вас.

Рятуйте!

Ура!

Події, що відбуваються з персонажами роз-
повіді, показано на картинках з коротенькими 
написами. Це — комікси.

Завітаймо до цирку! На арені смішать глядачів 
веселі клоуни. Всі вони різні, але кожен цікавий 
по-своєму. 

 Спробуй створити образ клоуна. Пам’ятай, 
що малюєш не іграшку, а портрет людини у 
гримі.
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Український народ здавна славиться добрим гу-
мором. Дружні шаржі або карикатури можуть поліп-
шити настрій і розсмішити.
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