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ШАНОВНІ БАТЬКИ,
ДІДУСІ ТА БАБУСІ! 

ШАНОВНІ ВИХОВАТЕЛІ!
Книжка, яку ви розглядаєте, допоможе вам разом із дітьми краще й глиб-

ше пізнати довкілля та водночас здійснити цікаву мандрівку в світ живопису. 
Виконуючи пропоновані в книжці розвивальні завдання, ваш малюк збагатить 
свої уявлення про світ яскравими образами та емоціями; навчиться спостеріга-
ти за різними об’єктами та бачити в них красиве; здобуде навичок описувати 
зображене на картині та висловлювати своє ставлення до нього; матиме мож-
ливість виявляти й розвивати власні творчі здібності у процесі зображувальної 
діяльності. І звісно, отримає задоволення від зустрічі з творами живопису!

ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ

Згідно з Базовим компонентом до-
шкільної освіти важливим завданням 
є формування в дошкільнят почуття 
краси, здатності орієнтуватися в роз-
маїтті властивостей об’єктів та явищ 
навколишньої дійсності, ціннісного 
ставлення до світу; розвиток творчих 
здібностей та формування навичок ху-
дожньої діяльності. Ці вимоги також 
відображено у комплексних програ-
мах розвитку, навчання й виховання 
дітей дошкільного віку, які передбача-
ють формування у них цілісного худож-
ньо-естетичного світобачення; розви-
ток спостережливості; уміння бачити 
естетичні ознаки об’єктів, переживати 
естетичні почуття; створення умов для 
реалізації творчого потенціалу дитини; 
формування ціннісного ставлення до 
образотворчої діяльності та власних 
творчих продуктів.

ЧОМУ ЖИВОПИС?
Цінним джерелом інформації про 

навколишній світ є живопис. Художники 
за допомогою фарб створюють образи, 
відтворюють світ, у якому ми живемо: 
людей, тварин, дерева, квіти, озера і 
річки, сніг і дощ... Тобто, твір живопису 
є текстом, який певним чином і специ-
фічними засобами описує реальність. 
Художники не лише розповідають про 
те, що побачили, а й передають за до-
помогою різних фарб свої почуття від 
побаченого: подив, захоплення, ра-
дість, спокій, тривогу, сум. Одні кольо-
ри — радують нас, інші — заспокоюють 
чи, навпаки, викликають тривогу  та 
хвилювання. Враховуючи це, художни-
ки вміло добирають і поєднують фарби, 
намагаючись викликати певні почуття у 
тих, хто споглядає картини.

ЯКІ КАРТИНИ Є У КНИЖЦІ
Оскільки зміст картин є важливим 

чинником впливу на дитину, значна ува-
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га була приділена саме цьому питанню. 
Ми виходили з того, що дитина п’ято-
го року життя активно пізнає навко-
лишній світ. Тому важливо збагатити 
її пізнавальний досвід різноманітними 
зоровими образами, які мають бути до-
ступними для сприйняття дітьми цього 
віку. Саме тому в книжці розміщені кар-
тини у стилі реалізму. Тематика картин 
пов’язана з життєвим досвідом малюків 
п’ятого року життя, доступна для них, 
має моральне спрямування, відобра-
жає різні аспекти буття людини. Обра-
зи картин — яскраві та привабливі для 
малят. Їх розміри та кількість відповіда-
ють віковим особливостям сприйняття 
дітей цього віку.

Добираючи картини, ми намагали-
ся ознайомити дітей з кращими зразка-
ми українського та світового живопису.  

ЯК ПРАЦЮВАТИ З КАРТИНАМИ
ОСМИСЛІТЬ ПОЧУТТЯ. Зазвичай, 

коли ми зустрічаємось із творами мис-
тецтва, насамперед — у нас виникають 
певні почуття. Тому роботу з картина-
ми розпочинаємо з осмислення своїх 
почуттів. Діти п’ятого року життя ще 
не вміють цього робити повною мірою, 
вони лише вчаться. Нехай спочатку ма-
лята спробують розповісти, про що ду-
мають і що відчувають, коли дивляться 
на картину. І спробують зрозуміти, що 
саме на ній привернуло їхню увагу. 

ОПИШІТЬ ТЕ, ЩО БАЧИТЕ. Розгля-
даючи картину далі, необхідно зрозу-
міти, про що вона? Що хоче нам роз-
повісти художник про світ? Для цього 
потрібно навчити дітей описувати те, 
що зображено на картині. Робити це до-
речно за таким алгоритмом: де і в який 
час відбувається зображена на карти-
ні дія? Хто або що зображено на ній? 
Хто що робить? Якого розміру, кольо-
ру, форми об’єкт? На що (кого) він схо-
жий? За якими ознаками ми розуміємо, 
що відбувається на картині? Що могло 

відбуватися перед тим моментом, що 
відобразив художник? Що може стати-
ся потім, через певний час?

Щоб організувати роботу з карти-
нами щодо розуміння їх змісту, у альбо-
мі розвивальних завдань на кожному 
розвороті подано орієнтовний перелік 
запитань, який допоможе вам у цьому. 
За необхідності, ви можете поставити 
дітям й інші запитання.

ВИСЛОВІТЬ СТАВЛЕННЯ ДО ЗОБ
РА ЖЕНОГО. Пізнаючи світ за допомо-
гою образів, створених художниками, 
діти засвоюють певні моральні норми 
й еталони на основі позитивного або 
негативного прикладу. Адже природно, 
що знання про будь-який об’єкт містить 
і ставлення до нього — позитивне або 
негативне. Тому ініціюйте дитину ви-
словлювати своє ставлення до зобра-
женого на картині. Нехай вона розкаже, 
що їй сподобалось або не сподобалось. 
І спробує пояснити, чому саме? Звісно, 
що відповідь дитини п’ятого року жит-
тя не буде такою ж, як у старших дітей 
або у дорослих. Вона буде простою як 
за формою, так і за змістом. Проте по-
ступово, у ході постійної роботи з жи-
вописом, навички дитини робити оцінні 
судження будуть розвиватися. До кож-
ної картини подаються запитання, які 
ініціюють дітей висловлювати власне 
ставлення до зображеного.

НАМАЛЮЙТЕ ВЛАСНУ КАРТИНУ. 
Згідно з авторським задумом, ознайом-
лення дошкільнят з творами мистецтва 
не зводиться до передачі знань про світ, 
формування певних умінь та навичок, а 
є інструментом для розвитку самостій-
ної творчої діяльності. Тому робота з 
картинами в цій книжці тісно перепле-
тена з малюванням дітьми власних кар-
тин, що дає можливість їм створювати 
велику кількість образів, змінювати їх 
за власним бажанням.

Малювання розвиває сприйнят-
тя дитини, змушуючи досліджувати 
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об’єкти, спостерігати й аналізувати їх, 
відкривати в них нові властивості. Ма-
лювання також розвиває уяву дитини, 
здатність подумки уявляти зорові кар-
тини, перетворювати власний досвід і 
створювати нові зв’язки між отримани-
ми образами.

Загальновідомо, що малювання для 
дітей дошкільного віку є не лише по-
пулярним видом дитячої творчості, а 
й способом самовираження, розповіді 
про переживання, безпосередньою пе-
редачею свого стану, свого ставлення 
до чогось за допомогою фарб, мож-
ливість позбутися негативних емоцій. 
У межах кожної теми діти виконують 
творчі завдання, які передбачають за-
лучення до зображувальної діяльності. 
Їх виконання базується на життєвому 
досвіді дитини, що є сильним мотивацій-
ним чинником у творчості дошкільнят.

Творчі завдання розміщені внизу 
під запитаннями до картини, і обведе-
ні рамкою у вигляді олівця. Діти п’ятого 
року життя уже мають певні навички 
малювання фарбами, тому варто за-
пропонувати їм малювати гуашевими 
або акварельними фарбами. Альбом 
зроблено таким чином, що фарби не 
будуть перебиватися на зворотний бік 
аркуша і не зіпсують інші зображення.

Порівняно із попереднім віковим 
періодом, у дітей п’ятого року життя 
краще розвинені навички малювання, 

дрібна моторика, вони можуть більш 
тривалий час працювати пензликом або 
олівцями. З огляду на це, їм пропонуєть-
ся виконати складніші творчі задання, 
ніж для дітей четвертого року життя.  
А саме — створити власну картину на 
основі контурного малюнка, викорис-
тавши для цього фарби, колір яких їм до 
вподоби, та  домалювавши певні об’єк-
ти.  Виконуючи творчі завдання, маля-
та можуть самостійно фантазувати або 
орієнтуватися на роботу художника.

До кожного завдання подано ко-
ментар для дорослих про те, які техні-
ки малювання можна запропонувати ді-
тям для виконання роботи.

У пропонованому альбомі практич-
но реалізована можливість залучення 
дошкільнят до національного та сві-
тового живопису; розвитку в них ес-
тетичних здібностей; засвоєння ними 
моральних норм та формування мо-
ральних цінностей; постійного вправ-
ляння у творчості, а отже — розвитку 
їхніх творчих здібностей; збагачення 
уявлень дітей про навколишній світ, 
гармонізації чуттєвого та раціонально-
го процесів у пізнанні світу.

Альбом можна використовувати як 
у груповій, так і в індивідуальній робо-
ті на заняттях та на гуртках з образо-
творчого мистецтва або ж під час озна-
йомлення дітей з навколишнім світом.

Бажаємо вам і вашим дітям успіхів та задоволення
 від спілкування з живописом!
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