


Сьогодні ми поговоримо про довкілля. Також проявемо 
свої творчі здібності під час малювання. Але спочатку дайте 
відповідь на мої запитання.

Як тебе звати?

В якій країні ти живеш?

В якому місті мешкаєш? На якій вулиці?

Яка природа рідного краю тебе оточує?
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Що тобі найбільше подобається у твоєму рідному

краї?

Як називається твоя Батьківщина?

Що ти можеш назвати довкіллям?



Так от, все, що вас оточує: небо, сонце, місяць, зорі, земля,

ріки, моря, гори, ліси, вітер, повітря, будівлі, помешкання,

меблі, посуд, іграшки, стежинки, квітники, рослини і дерева

– це і є довкілля.

Світлячок і черв’ячок,

І жучок, і павучок,

Хом’ячок і їжачок,

І лисичка, і синичка,

Соловейко і сова,

А між ними ти і я —

Всі в довкіллі

Ми сім’я!

А чим більша сім’я,

Тим міцніша вона,

Тим здоровіші ти і я!



На землі є гори, степи, лани, поля, ліси, гаї, луки.

Добре сховатися в спекотний день у лісі. В Україні багато лісів.

Особливо на Поліссі, Волині, в Карпатах, у Криму. У лісі

ростуть різні дерева, кущі, ягоди, гриби, цілющі трави. Живуть

у наших лісах дикі тварини і птахи. Ліси – це легені нашої

землі. Вони дають нам кисень. Ліси потрібно оберігати, не

захаращувати їх, не ламати гілки, не знижувати дерева.

Пам’ятайте, ліс – це багатство на землі.



Довкілля — це степ. Це велика, широка і довга

рівнина. Степ схожий на море, без кінця і краю. В народі

кажуть: «Безмежна рівнина, немов би море». Поле схоже на

степ. Ідеш полем і далеко-далеко бачиш все навколо. Поле, на

відміну від степів, обробляють люди: сіють жито, пшеницю,

ячмінь. А над полем зависають жайворони і співають пісню

про землю, жито і пшеницю.

Щоб наша земля, наш край були красивішими

ми садимо на клумбі квіти, весною висаджуваємо дерева,

стараємось не смітити в довкіллі. Тобто, робимо добру

справу. Слід оберігати все живе на землі.



Щоб цією красою могли любуватися всі люди.

Щоб красувався рідний край

В зеленому гіллі,

Посадимо на горбочку гай —

Сосну й дубки малі!

Високі стануть дерева,

Піднімуться до хмар.

У гаї житимуть сова,

Зозуля і шинкар.

Тут зійдуть проліски ясні,

Фіалки і розмай.

Розквітне ними навесні

Увесь зелений гай.

Протопче лиска тут сліди,

Прискаче й зайчик сам…

І люди, що прийдуть сюди,

Спасибі скажуть нам.



Отже, для малювання аквареллю приготуйте наступні речі:

•фарби;

•пензлики, бажано кілька штук різної товщини і довжини ворсу;

•папір або картон;

•склянку з водою;

•ганчірочку;

•простий олівець і гумку.

Діти, ми будемо малювати краєвид української землі.

Україна – це край дивовижної краси. І це все природа дарує людині

навіки. Людина може багато – не тільки бути руйнівником природи, може

стати її лікарем, її садівником. Кожна добра справа – це маленьке

зернятко, яке засівається у велику ниву добра. Якщо ви будете творити

добро по відношенню до рідної землі, то вона щедро віддячить вам.

Сьогодні я пропоную вам бути чарівниками і перетворити кожну карту

Батьківщини в перлини українського пейзажу. Це у ваших маленьких

руках майбутнє України. Тож нехай на ваших малюнках світить сонечко,

співають пташки, розквітають квіти.



Для початку за допомогою простого олівця намітьте

на аркуші паперу майбутні об’єкти картини. Згадайте, як

малювати простим олівцем поетапно.

Порада: беріть папір з шорсткою поверхнею, на ній

акварель буде виглядати яскраво, так як лягає більш «жирно».

Як тільки олівцевий ескіз готовий, візьміть фарби і починайте

малювати. Малювання аквареллю відрізняється від тих же

фломастерів тим, що кольори змішуються між собою на

папері, не мають чітких границь. Насправді це плюс, треба

лише подолати бар’єр чітких контурів.

Не бійтеся! Як тільки ви зрозумієте, що фарби

слухаються, розмитий перехід кольорів дозволить

малювати «живі» картини. Наприклад, той же захід сонця

неможливо плавно промальовувати фломастерами або

кольоровими олівцями, зате акварель легко впорається з цим

завданням.





Любіть і бережіть красу рідної землі.

Нехай завжди на ній буде мир!

А що для цього треба?

Прозоре, чисте небо

І сонце променисте,

І неодмінно – пісню.

Таку, як сонце й небо.

Для всіх людей єдину.

Про мир, надію, віру.

Про рідну Батьківщину.


