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Зробити маленьку пластилінову людину — це диво. 
А ти зможеш сьогодні навіть навчити її танцювати.

Послідовність виконання:
 ~ Обери пластилін відповідних кольорів. На ноги виділи 
стільки ж пластиліну, скільки на тулуб з руками.

~ Формуй кінцівки, перевір, чи вони однакові.
~ Сформуй голову овальної форми, приєднай її до тулуба.
~ Додай волосся, одяг, аксесуари.
~ Зігни ноги і руки так, щоб надати тілу танцювальну позу.

Зверни увагу!
~ Ноги повинні бути довшими 

за руки.
~ Тулуб роби овальної форми. 

Зроби невеличкі заглиблення.
~ Для приєднання кінцівок 

до тіла використовуй 
сірнички або роби невеличкі 
заглиблення, вкладай у 
нього кінцівку і загладжуй 
пальчиком.

___ Урок 21 ______________________— Танцююча людина —
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___ Урок 22 ______________________— Мій двір —

Виконай у групах зображення свого двору у техніці аплікації.

Послідовність виконання:
 ~ Виріж елементи аплікації. Склади з обраних елементів свій варіант композиції.
 ~ Приклей елементи на площину аркуша, починаючи з віддалених.
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Малюючи весняний пейзаж, вчимося працювати пензликами.
Різні пензлики працюють по-різному.

___ Урок 23 ______________________— Весняний пейзаж —

Послідовність виконання:
 ~ Наведи подані лінії і додай решту необхідних ліній олівцем.
 ~ Широким пензлем намалюй небо.
 ~ Холодними фіолетовим і рожевим кольорами намалюй ліс на задньому плані, минаючи стовбури 
дерев на передньому плані.

 ~ Використай теплі коричневий і жовтий кольори для зображення землі.
 ~ Білий сніг намалюй білою гуашшю або просто не замальовуй ці ділянки.
 ~ Вкінці домалюй тонким пензликом дрібні деталі: гілки дерев, плями на стовбурах, проліски на 
передньому плані.
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___ Урок 24 ______________________— Квіти для мами —

Послідовність виконання:
 ~ Працюйте в парах або групах.
 ~ Підготуйте смужки паперу жовтого, червоного та 
вишневого кольорів і листок-основу для листівки.

 ~ Виріжте по 6 прямокутників на кожну квітку, зігніть їх 
навпіл. Виріжте стебла і листки зеленого кольору.

 ~ Скористайтеся шаблоном в альбомі і виріжте з 
кожного клаптика квіточку. Склейте квітки.

 ~ Наклейте стебла, потім квіти і листочки.

Чудовий настрій є найкращим подарунком для мами. 
Виконай для неї вітальну листівку.
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   Послідовність виконання:
 ~ Промалюй контур кобзи.
 ~ Познач отвір на корпусі кобзи і ділянку для струн.
 ~ Домалюй решту деталей і за бажанням розмалюй.

Ось-ось заграє і твоя кобза! Намалюй її.
___ Урок 25 ______________________— Малюємо кобзу —
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___ Урок 26 ______________________— Малюємо натюрморт —

Нехай приємною окрасою твого дня сьогодні стане створений 
власноруч натюрморт.

Послідовність виконання:
 ~ Намалюй олівцем контур яблука та миски.
 ~ Добери кольори для зображення предметів.
 ~ Широким пензликом промалюй яблука та 
миску основними кольорами.

 ~ Додай тіні та плями на предметах.

Роздивись уважно зображення: як лягають мазки на яблуці, скільки кольорів на ньому, як тіні 
показують форму предметів.



МАЛЮЙ ТУТ
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___ Урок 27 ______________________— Ліпимо пташку —

Скільки різноманітних пташок є навколо! Вони милують око і 
піднімають настрій.

Послідовність виконання:
 ~ Обери пластилін відповідного кольору.
 ~ Відріж від бруска більший і менший шматочки, скатай з них кульки.
 ~ З меншої кульки зроби голівку — витягни дзьобик і наліпи очка.
 ~ З більшої кульки сформуй тільце пташки, наліпи на нього крильця. З’єднай голівку і тільце.
 ~ Витягни з тільця або доліпи хвостик і дзьоб.

Чи знаєш ти, що…

пір’я птаха важить 

більше, ніж його скелет.
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___ Урок 28 ______________________— Чарівний метелик —

Метелики зачаровують своєю легкістю та красою.

Послідовність виконання:
 ~ Надріж сторінку до пунктирної лінії і зігни листок.
 ~ На позначеній половині аркуша намалюй крильця метелика великим круглим пензлем. 
Додавай до фарби більше води.

 ~ Домалюй тільце і кольорові плями на крилах метелика.
 ~ Наклади чисту половинку сторінки на розфарбовану, акуратно притисни.
 ~ Відкрий листок, домалюй вусики та плямки на крилах.

Метелик
Діти бігають, стрибають,

Далі — весело гукають:
— Ах, метелик!… 
подивіться!
Ось він, ось він 
метушиться!
Та який же гарний, гожий!
Наче квітка, прехороший!

Олена Пчілка
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___ Урок 29 ______________________— Прикраса в кошик —

У світле свято Великодня хочеться зробити нашу оселю 
особливо ошатною.

Послідовність виконання:
 ~ Виріж з кольорового паперу вушка, платтячко чи бант на 
шию (якщо робиш зайчика), гребінець і дзьобик (якщо робиш 
півника).

 ~ Приклей необхідні елементи до пластикової ложки.
 ~ Домалюй фломастером очі і ротик.
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___ Урок 30 ______________________— Малюємо космос —

Загадковий і таємничий космос завжди цікавив людей.

Послідовність виконання:
 ~ Обери декілька цікавих об’єктів.
 ~ Розглянь уважно їх форму.
 ~ Промалюй обрані об’єкти спочатку простим олівцем, потім 
розмалюй фарбами або фломастерами.

МАЛЮЙ ТУТ
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___ Урок 31 ______________________— Малюємо рибку —

Окрасою підводного світу є різнобарвні рибки. Розглянь їх.

МАЛЮЙ ТУТ

Послідовність виконання:
 ~ Обери цікаву для тебе форму рибки.
 ~ Намалюй простим олівцем контур тіла.
 ~ Домалюй плавці, око і рот рибки. 
Розмалюй.
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___ Урок 32 ______________________— Ліпимо іграшку —

Зліпити улюблену іграшку тобі допоможуть такі прийоми: 
скачування, розкачування, сплющування, прищипування, 
відтягування. 

Послідовність виконання:
 ~ Відріж від бруска пластиліну більший і 7 менших шматочків, скатай з 
них кульки.

 ~ З 1 меншої кульки зроби голівку — витягни носик і наліпи очка.
 ~ З інших зліпи лапки, хвостик і вушка.
 ~ З більшої кульки сформуй тільце. З’єднай деталі.

Розкачування

Сплющування

Прищипування

Скачування
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___ Урок 33 ______________________— Декоративний віночок —

Створіть декоративний віночок для класу. Об'єднайтесь у групи. 
Кожна група готує квіти певного кольору за допомогою взірців.

Послідовність виконання:
 ~ Визначтесь, якого кольору і форми будуть квіти у вашій групі.
 ~ Розріжте відповідний аркуш кольорового паперу на квадрати.
 ~ Підготовлені квіти наклейте на картонну основу.
 ~ Приєднайте стрічку або інший засіб для підвішування.
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МАЛЮЙ ТУТ
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___ Урок 34 ______________________— Аплікація «Метелики» —

Послідовність виконання:
 ~ Склади декілька клаптиків паперу навпіл.
 ~ Намалюй олівцем контур крил метелика. Виріж та 
розмалюй їх.

 ~ З кольорових кружечків сформуй тільце та приклей його 
на окремому аркуші.

 ~ Приклей крильця тонкою смужкою до тільця.
 ~ Домалюй фломастерами очі та вусики.

Наближається літо. Зʼявилися перші літні гості — метелики.
Створи обʼємну аплікацію власноруч.
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___ Урок 35 ______________________— Незвичайна композиція —

У підсумковій роботі пригадайте, чого навчилися протягом року. 
Працюйте в парах.

                                   Послідовність виконання:
 ~ Візьміть аркуш паперу А-3.
 ~ Наклейте смужки паперового скотчу на аркуш так, як 
задумали.

 ~ Простір між смужками скотчу заповніть лініями, плямами, 
клітинками, квітами та іншими незвичними зображеннями.

 ~ Акуратно зніміть смужки скотчу.
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