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Загадка

Пухнасті і маленькі,

Ніжненькі і сіренькі,

Бувають і жовтенькі,

А ще вони тепленькі.

На гілочках вони живуть

В церкву їх святити несуть.

Про здоров’я людей дбають

І про вічність нагадають.         

(Вербові гілочки).



Казка про вербові котики

Одного весняного дня заграло своїми промінцями тепле сонечко. Воно пускало 

сонячні зайчики у віконечко.Від цього прокинулося маленьке кошеня. І вибігло на 

подвір’я. Воно побачило молоденьку вербу, на якій непорушно сиділи такі ж котики.

- Як вас звуть? - спитало кошеня. Але котики мовчали.

- Ходімо побавимося! – У відповідь лише спів пташок.

Обізвалася вербичка:

- Це вербові котики. Вони лише гріють спинки на моїх гілочках. Вони не вміють

гратися.

Кошеня засмутилося. А потім запропонувало вербичці:

- Я сам буду приходити до своїх братиків – вербових котиків і співатиму їм пісеньки. 

Так вони швидше виростуть і будуть гратися зі мною.

Вербичка тільки посміхнулася….     
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Діти, пригадайте, що таке «композиція»?

(Від латинської мови – складання, упорядкування) – розміщення образотворчих

форм у єдності із змістом.

Детальний аналіз вербової гілочки.

-Погляньте, діти, на цю гілочку уважно.

-Чи прутик скрізь однакової товщини? 

(кінець прутика тонший)

-На яку геометричну фігуру подібний цвіт

верби? (на овал)

-Якого кольору прутик вербової гілочки? А 

цвіт верби?



Поетапне виконання композиції.

• Розпочинаємо роботу із загального розміщення. Для цього

позначтенижню і верхню межу композиції. А потім ліву і праву.

• Позначте висоту вази – орієнтовно посередині.

• Виконайте лінійний рисунок посудини і зафарбуйте її.

• Кінцем пензля легкими лініями намалюйте кілька вербових

гілочок коричневою фарбою.

• Світло-сірою фарбою зобразіть котики-кульки.

• Промалюйте фон, площину стола, на якій стоїть ваза з 

котиками.





Для початку робимо начерк вази, а потім прорисовуємо її більш точно:



Займаємося гілками верби: малюємо товсті

пагони і відходять від них більш тонкі гілочки:

Малюємо нирки - наші пухнасті котики на 

всіх гілках рослини:



Щоб було цікавіше, малюємо пару гілок на столі:



Можна ще намалювати пару яєць (Великдень же!), а також за 

допомогою відблисків і тіней додати зображенню натуральності:





МОЛОДЦІ!


