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Організація занять по зображувальній діяльностів різновіковій групі 

 

Основним завданням виховання та навчання в процесі образотворчої діяльності є одержання 

дітьми вмінь передавати уяву про предмети, явища за допомогою виразних образів. 

Залучаючи дітей до художньої творчості, вихователь повинен виховувати в них естетичне 

відношення до зображувального мистецтва, до оточуючого життя, допомагати накопиченню 

естетичних вражень, формувати індивідуальні інтереси, здібності, нахили. 

Для вирішення цих завдань в дитячому садку ми знайомимо дітей з різними видами 

образотворчої діяльності такими як малювання, ліплення, аплікація та конструювання. 

Кожен з цих видів має свої можливості у відображенні вражень дитини про оточуючий світ. 

Малювання – це графічно – живописний засіб зображення предметів і явищ, основою якого є 

колорит, форма, композиція. 

Спостерігаючи предмет, діти повинні вміти передавати в малюнку його характерні 

властивості, створювати художній образ, відображати сюжет; засвоювати деякі елементи 

візерунка (в декоративному малюванні), поступово набуваючи первинні навички техніки 

малювання. 

Ліплення – це пластичне, об’ємне зображення предметів. 

Способом пластичного зображення діти повинні вміти передавати форму предметів, фігур, 

тварин, птахів, людини; використовувати матеріал (глина, пластилін та інші), який дозволяє 

змінювати зовнішній вигляд персонажів, їх рухи, пози, досягаючи необхідної виразності. 

Аплікація – це декоративно – силуетний спосіб зображувальної діяльності. 

Діти повинні вміти вирізувати з паперу різні силуети, візерунки, орнаменти, наклеювати їх на 

кольорове тло, створюючи повну гармонію. При цьому у дитини розвивається координація рухів 

рук, самоконтроль, а в роботі з папером, ножицями, клеєм набуваються технічні навички. 

Конструювання – це продуктивна діяльність, в процесі якої створюються різноманітні іграшки 

з різних матеріалів або споруди з будівельних матеріалів та конструкторів.  

Конструювання має загальне із образотворчою діяльністю, бо створюючи будь – яку 

конструкцію, слід обмірковувати задум, виконати ескіз у вигляді малюнка на папері, вирішувати 

оформлення предмета не лише у відношенні форми, додаткових деталей, але й кольору.  

Конструювання з різних матеріалів більш ніж малювання, ліплення та аплікація пов’язано з грою. 

Гра дуже часто супроводжує процес конструювання, а зроблені вироби діти завжди 

використовують в іграх. 

Усі розглянуті види образотворчої діяльності тісно пов’язані між собою. Цей зв’язок 

відбувається перш за все крізь зміст робіт. Деякі теми є спільними для всіх видів – зображення 

будинків, транспорту, тварин тощо. Зв’язок між різними видами образотворчої діяльності 

здійснюється шляхом послідовного оволодіння формоутворюючими рухами в роботі з різними 

матеріалами. Так, ознайомлення з округлою формою краще розпочати з ліплення, де вона дається 

об’ємною. В аплікації дитина знайомиться з площинною формою кола. У малюванні створюється 

лінійний контур. 

Таким чином під час планування роботи вихователь повинен ретельно продумати, 

використання якого матеріалу дозволить дітям швидко і легко оволодіти навичками зображення. 

Знання, які одержують дошкільники на заняттях одним видом зображувальної діяльності, можуть 

з успіхом використовуватись на заняттях з іншим видом роботи і з іншим матеріалом. 

2. Сюжетне малювання в дитячому садку. 



Малювання - це відображення оточуючої дійсності. Геометричні форми і тіла, просторові 

відношення за законами перспективи, колір, краєвид з його елементами, натюрморт, зображення 

птахів, риб, тварин і людини - все це знайде відображення у дитячих роботах. 

Основні теми: 

1. Квіти, ягоди, гриби, овочі, фрукти, комахи (метелики, бабки). 

Сюжетні теми: 

 • Квітучий моріжок 

 • Грибна галявина 

 • Сунична галявина 

 • Лісова галявина 

 • Полунична грядка 

2. Дерева (різні види: тополя, дуб, береза, ялина, сосна, яблуня, липа, груша, верба, горобина, 

клен. 

Теми сюжетні:  

 • Дерева восени 

 • Осінній ліс (парк) 

 • Дерева взимку 

 • Дерева навесні 

 • Вітер дме 

 • Похмурий день 

 • Сонячний день 

 • Завірюха 

Дерева, кущі, трави, земля, небо, хмари, сонце у дитячому малюнку це елементи пейзажу у 

сюжетному малюванні. Одержуючи життєвий та сенсорний досвід, діти вчаться передавати 

простір як на усьому аркуші паперу, так і на вузький, а потім на широкій смузі (дорога, вулиця), і 

наприкінці навчаються передавати лінію горизонту і віддалення (зменшення величини предметів). 

Діти старшої групи вільно володіють пензлем, вони здатні виконати тонкий малюнок 

аквареллю – білостовбурної берізки та ін. Берізка у золотому вбранні восени, а взимку - в інеї, а 

весною - з ніжними зеленими листочками. 

Діти можуть малювати не лише різні породи дерев, але й казкові дерева. Крону цікаво 

малювати гуашшю двома-трьома фарбами, використовуючи техніку набивки напівсухим пензлем. 

Щоб намалювати велику і маленьку ялинки, слід відмічати, що молоді гілочки дивляться вгору, а 

нижні - злегка схиляються вниз, тому що на них не по одній, а по декілька гілочок. 

Слід звернути увагу, що землю слід малювати широкою смугою і розташовувати дерева 

близько і далеко. Зручно малювати землю і небо у техніці «монотипія», зігнув аркуш паперу по 

горизонталі внизу і провівши фарбою смугу; промокнемо - ось і земля широкою смугою. Тут є і 

камінці, і нерівності. Так само можна одержати небо з хмарами і хмаринками.  

Дошкільнята навчаються малювати транспорт різного призначення і в різних ракурсах: вигляд 

спереду або ззаду і навіть у кутовій перспективі 

5. Птахи ( свійські, дикі, екзотичні): 

Сюжетні теми: 

 • Курка з курчатами 

 • Ластівки 

 • Лелеки (буслі) 

 • Папуга у цирку 

 • Качка з каченятами 

 • Гуска з гусенятами 

 • Взимку на годівниці 

 • Шпаки прилетіли 

 • Птахи відлітають 



 • Птахи прилітають 

 • Пташиний двір (за казкою "Гидке каченя") 

 • Лебеді пливуть 

У малюнках дітей старшої групи вже можна впізнати і горобців, і снігурів, і галок. 

У старших групах дітей навчають різним варіантам зображення риб, підкреслюючи їх 

різноманітність, яскравість, і навіть тематичні замальовки «У гості до морського царства» будуть 

доречні. 

7. Тварини (свійські, дикі, екзотичні). 

Сюжетні теми: 

 • Моє кошеня 

 • Поросятка гуляють 

 • Овечки 

 • Собака охороняє будинок 

 • Ми з Джері на прогулянці 

 • Кролики 

 • Подвір'я сільське 

 • Коза з козенятами 

 • Зоопарк 

 • У пустелі 

 • На півночі 

 • У лісі («У лісових хащах») 

У старшій групі діти з'єднують круг і овал за схемою, а потім домальовують, що побажають і 

одержують малюнок будь-якої тваринки (на основі грибочка). 

У старшій групі зручно почати малювати людину від літери Л , малюємо зверху літери тулуб і 

голову, домальовуємо руки. 

Малювання портрету збоку (у профіль)? Намалюємо рожевою фарбою овал (обличчя) і 

розділимо його навпіл: одну зафарбуємо фарбою (верхню частину) - це буде шапочка або волосся, 

а тепер намалюємо ніс, підборіддя, губи, далі малюємо вухо, око та брови. 

Коли намалювали обличчя, малюємо одяг. 

Коли діти навчаться малювати предмети, то сюжетні роботи стануть виразними, 

різноманітними, цікавими, творчими. 

3. Предметне малювання в дитячому садку. 

Малювання - це відображення оточуючої дійсності. Геометричні форми і об’єми, просторові 

відносини за законами перспективи, колір, пейзаж з його елементами, натюрморт, орнамент, 

зображення пташок, риб, тварин і людини - все це знаходить відображення в дитячих роботах, 

Основні теми: дерева, будинки, транспорт, птахи, риби, тварини, людина. 

До вивчення тем слід підходити диференційовано - з урахуванням віку дітей, попередньо 

ознайомитися із завданнями навчання дітей, їх уміннями на кожному етапі розвитку і робити 

акцент на виховання вільної, творчої особистості. 

Тепер можна використовувати алгоритми – теми в усіх вікових групах.  

Тема «Дерева»  

Дерева, кущі, трави, земля, небо, хмари, сонце в дитячому малюнку виступають як елементи 

пейзажу в сюжетному малюванні. Набуваючи життєвий та сенсорний досвід, діти навчаються 

передавати простір як на всьому аркуші паперу, так і на вузькій, а потім і на широкій смузі 

(дорога, вулиця тощо). Наприкінці діти навчаються передавати лінію горизонту і віддалення 

(зменшення величини) предмета. 

Діти першої молодшої групи засвоюють малювання горизонтальних (земля), вертикальних 

(стовбур) і округлих (крона) ліній, а тому вони можуть, використовуючи набуті навички і уміння, 

намалювати декілька варіантів дерев. 



Діти другої молодшої групи навчаються малювати похилі, прямі, безперервні лінії, 

зафарбовувати предмет, робити примакування і тички, можуть намалювати дерева з гілочками і 

листям, з округлою кроною і листям, дерева і ялинки, які вкриті снігом тощо. 

Діти середньої групи здатні регулювати натиск пензля і малювати дугу. Ось з’явилася 

можливість прикрасити дерево тоненькою верхівкою, яка поступово переходить в товстий 

стовбур, вигнуті гілочки. Малювати можна на вузькому папері, смузі, на всьому аркуші.  

Діти старшої групи вільно володіють пензлем, вони здатні виконати малюнок аквареллю - 

білокорої берізки, квітучого каштана. Вони можуть малювати не лише різні породи дерев, але й 

такі, які ніколи не бачили, казкові. Листя крони цікаво малювати, коли на пензлик набрано дві 

фарби різного кольору. Або, зобразити маленьку ялинку - олівцем і фарбою, відмічаючи, що 

молоді гілочки дивляться вгору, нижні - злегка вклоняються вниз, тому що на ній не по одній, а по 

декілька гілочок. Землю слід малювати широкою смугою, розташовуючи дерева на «тій» і «цій» 

стороні, тобто далеко і близько. Зручно малювати землю і небо в техніці «монотипія»: зігнувши 

аркуш паперу по горизонталі внизу і, провівши фарбою смугу, промокнемо - ось і земля широкою 

смугою, тут в нерівності і камінці, так само можна одержати і небо з хмаринками та хмарами. 

Тема  «Будинки» 

Діти першої молодшої групи одержують лише елементарні поняття в ігровій формі: ось наш 

будинок (великий кольоровий аркуш паперу), я прийшла додому і засвітила у вікнах світло (роблю 

пензлем соковиті примакування). «А ось, Оксанка прийшла додому! Засвіти, Оксанка, світло! А 

тепер Сашко! Який в нас будинок веселий і гарний!» 

Діти другої молодшої групи, коли засвоять малювання горизонтальних і вертикальних 

прямих, прямокутних форм, мають можливість намалювати різні будинки: для зайчиків, білочок, 

лисичок тощо. 

Діти середньої групи можуть малювати не лише різні форми дахів (трикутну, конічну, 

трапецієвидну), але й своє відношення до господаря будинку: якщо позитивне, то прикрасять 

будинок, а якщо негативне - можуть і на «курячу ніжку» поставити. 

Дітей старшої групи важливо навчити бачити різноманітну архітектуру будинків. 

Тема «Транспорт» 

Діти першої молодшої групи вправляються лише в елементарному зображенні: домалюємо 

колеса до намальованої вихователем машини, возика тощо. 

Діти другої молодшої групи, коли засвоять малювання прямокутних форм, повертаються до 

цієї теми: «перевеземо на возиках (вагонах, машинах великих і маленьких частування для ляльок 

(або зайчиків, ведмедиків тощо)». 

Діти середньої групи вже можуть малювати різний транспорт (вантажівка, автобус), 

використовуючи прямокутні форми, дуги, похилі лінії. Вони із задоволенням завантажать і 

прикрасять їх. 

Діти старшої групи навчаються малювати транспорт різного функціонального призначення і в 

різних ракурсах: вигляд спереду, ззаду і, навіть, у кутовій перспективі. Можна запропонувати їм 

тему «На чому б ти поїхав у країну Казок?» 

Тема «Птахи» 

Діти першої молодшої групи оволодівають лише окремими елементами зображення пташок  

(домалюємо тулуб для качки або курча). 

Діти другої молодшої групи можуть вже комбінувати ці елементи: курча гуляє, каченя пливе, 

гуска стоїть. 

Діти середньої групи, які засвоїли малювання овалу, трикутника, вже можуть зображувати 

пташок більш виразними, в різних позах і з поворотом голови. 

Діти старшої групи малюють горобців, снігурів, сороку, бусла, пташок різних видів не лише в 

статиці, але й у русі. 

Тема «Риби» 



Діти першої та другої молодших груп малюють риб елементарно, на підготовленому наперед 

вихователем тлі - примакуванням пензля, пальця, печатки. 

Діти середньої групи вже малюють овал - тулуб з головою, домальовують хвіст, плавці – 

примакуванням, а потім додають допитливе око. Пізніше навчаються легко малювати веселу 

зграйку, наприклад, дві рибки нирнули за їжею, а інші весело пливуть одна за одною. 

Діти старшої групи навчаються різним варіантам зображення рибок, підкреслюючи їх 

різнобарвність, яскравість, і, навіть, тематичним замальовкам «Я – водолаз», «Підводний світ». 

Тема «Тварини» 

Діти першої та другої молодших груп малюють тварин по типу ляльки-неваляйки, домалюємо 

лише вушка - ось зайчик або ведмедик. 

Діти середньої групи легко малюють від овалу - тулуба та круга – голови. Беремо широкий 

пензлик, проводимо дугу - тулуб зайця, який біжить, або неслухняного кошеня, домалювати 

голову - круг, вушка, хвостик, очі. Їжачок: круг, на ньому два ока і чорненький хитрий ніс, а 

навколо - колючки. Дуже цікаво малювати по вологому паперу акварельною крейдою або 

олівцями кошенят, білченят, лисенят, мишенят, вони виходять пухнасті і м’які.  

Діти старшої групи з’єднають круг і овал за схемою. А потім домальовують, що хочуть і 

одержують будь-яку тваринку. 

Тема «Людина» 

Діти першої та другої молодших груп малюють людину по типу ляльки-неваляйки. 

Діти середньої групи ознайомлюються із способом, який полегшує малювання іграшки-

людини: круг – голова, прямокутник - сорочка, а прямі «палки» - ноги і руки. Ось і вийшла 

людина. Діти прикрашають свої роботи деталями. Обличчя розфарбовують рожевою фарбою і 

домальовують довгий трикутний або дзвоникоподібний сарафан. Руки провести пензлем: можна 

вгору або вниз, а можна і калачиком - в боки, нехай танцює. 

Діти старшої групи починають малювати людину олівцем від літери «Л», зверху - тулуб, 

голову, додамо виразні рухи рук, які можуть махати, кликати, відштовхувати, погрожувати. 

Вперше можна спробувати намалювати портрет друга, мами. Даємо дітям поняття про обличчя, 

його пропорції, про вираження емоцій. 

4. Розвиток інтересу до експериментування з фарбами. 

Впевненість, що діти - маленькі дорослі, привело до того, що і навчати їх стали по дорослій 

методиці. Від простого до складного, від частини до цілого. В основі специфічної дитячої 

свідомості лежить образ складний, але цілісний. 

Так улаштована дитина: про все вона дізнається в грі, крізь створення іншої реальності - 

тексту, малюнка, скульптури. Вона постійно придумує, фантазує. Кожна дитина - це окремий світ, 

зі своїми правилами поведінки, своїми законами. 

Допомогти дітям знайти самих себе в світі і світ в собі - це основне завдання дорослих. 

Малюнки, скульптури - це продукти творчості, вони безцінні для дослідника. 

Мистецтво лікує. Це давно зрозуміли ті, хто насправді думав про дітей. Як і в дорослих, в 

дітях є і недобре і добре. Перемагати недобре допомагають батьки, казки, де постійно присутні 

мотиви боротьби зі злом і власна творчість. Творячи, діти обмірковують світ, знаходять вихід 

«темним пристрастям». Часто зміст малюнків вказує на ті самі «темні пристрасті»: війни, битви, 

танки, баби-яги з чахликами-невмирущими, пожежі. Іноді агресивний, злобний стан виражається в 

композиції малюнка і скульптури, у відношеннях кольорів в живопису. 

Творчість - це така ж сама вроджена потреба, як їжа і сон. Малюючи, діти звільняються від 

того, що їх мучить, лякає: 

нав'язливих станів, страху смерті, темряви, страху загубити улюблених тата чи маму. 

По Далю, «творити» - давати життя, створювати, відтворювати, виробляти, родити. 

Це - діяльна властивість. Нею щедро наділено людство, Свідоме гальмування цього процесу 

веде не лише до зниження рівня інтелектуальних здібностей. Придушення творчого початку 

викликає в дітях агресію. Творча діяльність звільняє творчу енергію, нетворча - руйнівну. Для 



того, щоб у дітей виник інтерес до експериментування з фарбами, глиною, папером, необхідно 

створити атмосферу творчості і доступу до необхідних матеріалів. 

ФАРБИ. Фарба для пальців використовується у відповідності з назвою - за її допомогою 

малюють пальцями. Для цього використовується гладка сторона обгорткового паперу або папір, 

який продається в рулонах. Малювати пальцями - веселе заняття. Таке малювання люблять майже 

всі, не лише маленькі діти. Воно розвиває дотикові відчуття і дає досвід роботи на різних 

поверхнях. 

ЇСТИВНА ФАРБА. Маленькі діти тягнуть у рот все і фарбу теж. Можна приготувати декілька 

видів їстівної фарби: 

1. Додати у їстівну фарбу невелику кількість десертної глазурі. Можна використовувати 

глазур в аерозольній упаковці. Набризкати глазур на папір і додати їстівний барвник. Нехай діти 

розмішують фарби під час малювання. 

2. Використовуйте готові суміші для швидкого виготовлення пудингів. Приготуйте суміш 

згідно рецепту. Додайте їстівний барвник до ванілі для одержання різних кольорів. Щоб в роботі 

могли приймати участь більше дітей, потрібно вилити суміш і молоко у банку. Щільно закрити 

банку і нехай діти розмішують, поки суміш не загусне. 

3. Розбризкайте 2-3 чайні ложки різнокольорового желатину на мокрий аркуш паперу. Темні 

фарби: вишнева, темно-вишнева, виноградна, сунична дають чудовий запах. З такою фарбою 

цікаво працювати. Спочатку вона має зернисту структуру, потім стає слизькою, потім липкою і, 

нарешті, коли висохне, знов стає зернистою. 

4. Нанесіть готову суміш для глазурі на папір і використовуйте як фарбу для пальців. 

ЗВИЧАЙНА ФАРБА ДЛЯ МАЛЮВАННЯ ПАЛЬЦЯМИ  

Рецепт №1 

 • 1 чашка рідкого крохмалю, вода 

 • 2 чашки темперної фарби у порошку. 

 • Перемішати крохмаль і темперу до одержання однорідної суміші. 

 • Додайте трохи води, щоб суміш була необхідної концентрації і приємною на дотик. 

Рецепт №2 

 • 4 столові ложки рідкого крохмалю, вода. 

 • 1 чашка порошку темперної фарби 

 • 2 чайні ложки рідкого мила для миття посуду 

 • Змішати крохмаль, фарбу, мило. 

 • Обережно, тоненько влити воду і перемішати. 

Рецепт №3 

 • 1 чашка муки, вода. 

 • 3 столові ложки темперної фарби в порошку. 

 • 1 столова ложка мильної стружки. 

 • Змішати пасту і темперу, додати стільки води, щоб одержати суміш необхідної концентрації.  

 • По мірі необхідності додати мильну стружку.  

Рецепт №4 

 • 2 столові ложки рідкого мила для миття посуду. 

 • 3 чашки муки. 

 • 0,75 чашки води. 

 • Темперна фарба або їстівний барвник. 

 • Змішати мило, муку і воду, щоб стало, як клейстер 

 • Зафарбувати барвниками. 

Рецепт №5 

 • 1 чашка прального порошку. 

 • 0,25 чашки води. 

 • 5 столових ложок рідкої темперної фарби. 



 Все перемішати і можна малювати. Веселого малювання! 

У формуванні особистості дитини неоціниме значення мають різноманітні види художньо-

мистецької діяльності: малювання, ліплення, вирізання з паперу фігурок і наклеювання їх, 

створення різних конструкцій з природних матеріалів і так далі. Такі заняття дарять дітям радість 

пізнання, творчості. Відчувши це відчуття одного разу, малюк прагнутиме в своїх малюнках, 

аплікаціях, виробах розповісти про те, що дізнався, побачив, пережив. 

Дитяча образотворча творчість може успішно розвиватися тільки за умови цілеспрямованого 

керівництва з боку педагога. Таке керівництво можливе у тому випадку, коли вихователь знає, 

чому і як учити дітей, має необхідну підготовку в області мистецтва, сам володіє образотворчими 

навиками і уміннями. 

Образотворча діяльність дошкільників як вид художньої діяльності повинна носити 

емоційний, творчий характер. І педагог створює для цього всі умови: він перш за все забезпечує 

емоційно-образне сприйняття дійсності, формує естетичні відчуття і уявлення, розвиває образне 

мислення і уяву, учить дітей способам створення зображень, засобам їх виразного рішення. 

Процес навчання повинен бути направлений на розвиток дитячої образотворчої творчості, на 

творче віддзеркалення вражень від навколишнього життя, творів літератури і мистецтва.  

Ціль кожного заняття – розвивати їх творчі потенціальні можливості. 

У роботі з дітьми різного віку в дитячих садах здійснюють три форми навчання: 

 * заняття з кожною віковою підгрупою; 

 * одночасні заняття з віковими підгрупами, але по різних видах діяльності; 

 * одночасні заняття з віковими підгрупами в одному виді діяльності, але з різним програмним 

змістом. 

Ці форми навчання мають і переваги, і недоліки. Позитивна сторона: вихователь більше, ніж 

при фронтальному навчанні всієї групи, приділяє увагу деяким дітям, враховуючи їх вікові і 

індивідуальні особливості. Безпосередній контакт з дорослим полегшує дитині рішення 

поставленої перед ним задачі. Крім того, поетапний контроль дозволяє педагогові відразу ж 

вносити корективи до процесу навчання. Негативна сторона: по-перше, під час навчання всі діти 

знаходяться в групі. Шум, що виникає під час гри, відволікає тих, хто займається. По-друге, 

вихователь значно більше часу витрачає на заняття з підгрупами, ніж зі всіма дітьми одночасно. 

По-третє, індивідуальні форми керівництва не формують у дітей навиків роботи в колективі, 

наприклад уміння самостійно приймати і  утримувати  учбове  завдання,  контролювати свої  дії.  

Навчання по підгрупах доцільно в тому випадку, якщо більшість різновікової групи діти 

одного віку і декілька дітей — іншого. Тоді вихователь має можливість повністю використовувати 

традиційні форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності. 

Друга, поширеніша форма навчання — одночасні заняття з віковими підгрупами, але по 

різних видах діяльності, скажімо, образотворча і формування елементарних математичних уявлень 

або розвиток мови. 

Така форма, економить час навчання, але завдає труднощів вихователеві. Педагог вимушений 

постійно приділяти увагу двом групам, що займаються різною діяльністю. Проте рівноцінно 

керувати обома підгрупами він не може, оскільки заняття по розвитку мови або по формуванню 

елементарних математичних уявлень вимагають його участі більшою мірою, ніж образотворча 

діяльність. Тому навчання дітей малюванню, ліпленню або аплікації в цьому випадку відбувається 

при недостатньому керівництві і контролі з боку вихователя. В результаті скорочується і 

загальний час занять, більш того, у дітей можуть закріпитися неправильні уміння і навики. 

Найбільш ефективна форма організації навчання дітей образотворчої діяльності в умовах 

різновікової групи — за одною темою заняття в одному виді діяльності, але з різним програмним 

змістом для кожної вікової підгрупи. Їх перевага — в тому, що вихователь має можливість 

зосередити свої зусилля на одному виді діяльності. Крім того, полегшується підготовка 

дидактичних матеріалів і устаткування, скорочується загальний час, відведений в режимі дня на 

проведення занять. 



Аналіз програмових вимог по зображувальній діяльності показує: впродовж дошкільного 

дитинства діти зображають одні і ті ж предмети і явища навколишній дійсності, але на різному 

рівні вирішення образотворчих завдань. Так, яблуко можуть намалювати діти четвертого, п'ятого, і 

шостого років життя. Але якщо чотирилітні діти узагальнено передають його форму і колір, то 

шестирічні вже відзначають характерні особливості форми і відтінки кольору, відповідні натурі.  

Отже, побудова програми по образотворчій діяльності дозволяє в процесі навчання дітей 

різного віку використовувати зображення одних і тих же предметів і явищ навколишній дійсності, 

але з різним програмним змістом. Так, завдання навчання на заняттях ліпленням в старшій 

різновіковій групі по темі «Огірки» можна диференціювати таким чином: дітей п'ятого року життя 

вихователь знайомить з овальною формою і пропонує виліпити огірки.  Діти  шостого  року  життя  

продовжують  освоювати ліплення овочів з натури, добиваючись передачі характерних деталей за 

допомогою заготовок (при ліпленні огірків вихователь показує, як зображають поверхню огірків за 

допомогою заготовок). 

Плануючи заняття по образотворчої діяльності, вихователь може використовувати різні 

образотворчі матеріали. Якщо молодші діти малюють гуашшю, старші застосовують складніший 

матеріал — акварель або пастель. Розглядаючи роботи, діти мають можливість пізнавати виразні 

властивості кожного матеріалу. 

По-друге, пропонує малювати (ліпити або виконувати аплікації) різні предмети, об'єкти, що 

мають певну спільність, логічний зв'язок. Наприклад, дітям третього року життя пропонує 

малювати яйце, четвертого року — курчат, старшим — курей і півника. Пропонує малювати 

(ліпити або виконувати аплікації) на одну тему, але варіюючи сюжет: діти третього року життя 

малюють сніжки і сніжинки, четвертого року — веселих сніговиків, старші — зимові розваги 

дітей, красу зимової природи і тому подібне Для кожної підгрупи види занять малюванням — 

наочне, сюжетне або за задумом можуть бути і загальні і різні. 

По-третє, пропонує виконати завдання на одну тему, але в різних видах діяльності, 

відповідних кожному віку. Наприклад, малюючи на тему по казці «Колобок», молодші діти 

отримують завдання: зобразити ліс і дорогу, по якій котиться колобок; старші ліплять звірів, які 

зустрілися колобку. Така методика відкриває дітям більш повно художньо-образні можливості 

кожного виду мистецтва. 

По-четверте, розглянуті вище завдання педагог вирішує за допомогою виразних засобів: 

форми, ритму, об'єму, ліній, композиції, пластичності ліпного образу, силуетів, колірного ладу, 

гармонії, симетрії. На кожному віковому етапі діти оволодівають виразними засобами по-різному. 

Тому і програмні вимоги для кожного віку різні. Так, малюючи на тему «Зимовий ліс», вихователь 

учить дітей п'ятого року передавати в малюнку засніжений ліс, використовуючи форму і ритм, а 

дітей шостого року — колорит і композицію. 
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