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Купить олівці матуся, 

малювати я навчуся 

котика й собачку, 

півника і качку, 

коня, свинку, баранця... 

Навчить мене малювати 

добра книжечка оця! 

Ю. Рібцун 

ВСТУП 

 

Дослідження педагогів і психологів свідчать, що у дошкільному віці діти 

мають необмежені можливості для розвитку мислення й мовлення, сприйняття 

й уявлень. Інтерес до навколишнього світу в дошкільнят дуже великий, адже 

малюка захоплює все: форми, звуки й кольори природи... Щоб ознайомити 

дітей з розмаїттям навколишнього світу, потрібна допомога як педагогів, так і 

батьків. Тож цей посібник має на меті допомогти навчити дитину бачити і 

зображувати навколишній світ.  

Навчально-методичний посібник містить багатий ілюстративний та 

мовленнєвий матеріал. У ньому представлені як традиційні, так і нетрадиційні 

прийоми малювання, запропоновано дидактичні ігри та вправи, подані зразки 

пальчикової гімнастики, методичні поради, які можуть використовувати у 

своїй роботі як батьки, так і вихователі загальноосвітніх дошкільних 

навчальних закладів, компенсуючого типу, а також вчителі-логопеди, вчителі-

дефектологи, студенти педагогічних вузів, тобто всі, хто опікується 

вихованням та розвитком дітей. 

У посібнику малювання пов’язане з іншими видами дитячої діяльності – 

розвитком мовлення, ознайомленням з навколишнім світом і природою, 

іграми та забавами дітей. На його сторінках зустрічаються такі позначки: 

Повтори, послухай, вивчи напам’ять 
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 Відгадай 

 Пограй з пальчиками 

 Навчаємось і граємо разом 

 До записника педагогів і батьків. 

Пропоновані ігрові завдання допоможуть дитині розвинути дрібну 

моторику, уяву і творчість, удосконалити мовлення, вміння сприймати та 

зображувати навколишній світ, підготовити руку дошкільника до письма та 

подальшого успішного навчання дитини у школі. Спілкування під час таких 

занять стане корисним не лише для дитини, але й для дорослого, допомагаючи 

наблизитись до мінливого світу дитячої уяви і зрозуміти вразливу душу 

дитини.  

З повагою та побажаннями 

творчих успіхів на шляху пізнання, автори 
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ІЗ ДОРОСЛИМ МАЛЮКИ ВСЕ МАЛЮЮТЬ ЗАЛЮБКИ 

 

Малювання – процес спонтанний, творчий і складний водночас. Він 

потребує наполегливості, копіткої праці й терпіння, але без цього повноцінний 

розвиток малюка неможливий. Тільки зосереджена цілеспрямована робота 

дитини зробить малюнок зрозумілим і доступним для сприйняття іншими, 

принесе задоволення й радість. Тому так важливо, щоб поруч із маленьким 

художником були ті, хто завжди підкаже і прийде на допомогу, а саме: 

педагоги та батьки. 

Ми розкажемо, яке важливе місце займає малювання в житті дитини, 

охарактеризуємо основні періоди становлення юного художника, розповімо 

про найпоширеніший зображувальний матеріал й надамо методичні 

рекомендації щодо способів його використання. 

МАЛЮВАТИ БУДУ В ГРІ 

У процесі малювання тісно поєднується ігрова та навчальна діяльність. 

Зробити так, щоб дитині було цікаво, може тільки гра. Саме ігрова діяльність 

перетворює процес навчання малюванню на усвідомлену й цікаву для дитини 

справу. 

Для того щоб дитина почала малювати, вона має оволодіти основними 

формоутворювальними рухами (зображення різноманітних ліній, округлих 

форм тощо). Цей процес потребує багаторазового виконання малюком цілої 

системи вправ. Проте навчальний зміст не викликає у дітей особливого 

інтересу. Як же зробити виконання поставлених завдань осмисленим і 

захоплюючим?  

Для цього дитині важливо знати, що праця її не марна, що зроблене нею 

комусь потрібне. В якому світі зможуть знайти застосування намальовані нею 

доріжки чи парканчик? На щастя, такий світ існує! Чарівний, неповторний, 

розмаїтий світ гри, той дивовижний світ, де ляльки ходять одна до одної в 

гості, звірята вміють розмовляти і звертаються до малюка по допомогу. Саме 

там, у країні гри, зображене на папері стає важливим і необхідним. Бажано 
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зробити так, щоб малювання стало для малюка захоплюючою грою, 

можливістю для самовдосконалення, одним із засобів пізнання навколишнього 

світу.  

Стимулюючи у дитини бажання розпочати роботу, доцільно коротко, 

але достатньо переконливо розповісти вигадану казкову історію про потреби і 

турботи якихось ігрових персонажів (зайчиків, ляльок, машинок тощо) і 

спонукати малюка допомогти їм, викликати у нього добре співчуття до них. 

 Зауважте, що використання таких розповідей передбачає наявність у 

дитини улюблених іграшок. Варто враховувати, що малюк молодшого 

дошкільного віку готовий допомагати не взагалі, а лише цьому конкретному 

(найчастіше – улюбленому) персонажу, який звернувся по допомогу саме до 

нього. 

У кінці кожної розповіді пропонується ігрове завдання, у якому 

ігровий персонаж (чи персонажі) звертається до малюка по допомогу. Можна 

запитати, чи хоче дитина виконати прохання казкового героя. Отримавши 

позитивну відповідь, варто переходити до постановки власне навчально-

розвивального завдання. Можна запропонувати дитині намалювати разом 

потрібні персонажу предмети. Дуже важливо, що свою благородну роль 

помічника й захисника слабких малюк щоразу може виконати, тільки 

навчившись робити щось нове. Це допомагає не тільки підвести дитину до 

необхідності чомусь навчитись, а й включити розвивальне завдання до добре 

зрозумілого малюкові й гуманного контексту. 

Гра сприяє виникненню мотивів для створення малюнку, що, в свою 

чергу, спонукає дитину до бажання оволодіти певною навичкою образотворчої 

діяльності. У процесі малювання виникає задоволення від отриманого 

результату, а також від можливості використати його в грі після закінчення 

роботи. 

Бажано здійснювати керівництво зображувально-змістовою стороною 

малюнка. Намальовані дітьми предмети є для них живими й легко 

залучаються до ігрової ситуації. Діти завжди малюють із задоволенням та 
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ентузіазмом. Відкриття, що малюк може зробити те, чого не міг раніше: 

намалювати будь-яку фігуру і в ній зобразити побачене, – все це є хвилюючим 

досвідом. Однак надмірний контроль з боку дорослих може позбавити дитину 

спонтанності у створенні образів і призвести до виникнення шаблонності. Тож 

не слід забувати, що вільний особистісний підхід, розумне знищення 

стереотипів – необхідна умова малювання як продуктивної діяльності. Єдине, 

чим можна допомогти дитині, то це забезпечити її необхідними матеріалами, 

заохочувати її й у розумних межах хвалити.  

 Діти дошкільного віку дуже чутливі до критики з боку дорослих, тож 

у жодному разі не варто критикувати малюка! І зауваження, і підказка (як саме 

виправити чи зробити) повинні лунати від імені ігрового персонажа. 

Бажано проявляти не тільки делікатність, але й терпіння. Дитина бачить 

світ по-своєму і по-своєму прагне зобразити його, тому не варто заважати їй 

виявляти свою фантазію, адже заборонами чи критикою можна назавжди 

відбити в малюка бажання малювати. Не варто позбавляти дитину можливості 

індивідуального відкриття та власного світогляду, який лежить у самих 

витоків творчості. Божа іскра є в кожній людині, і її перші спалахи повинні 

схвалюватись, а не пригнічуватись. 

Навіть якщо у дитини ще немає розгорнутого сюжету гри, це не означає, 

що вона не хоче виразити свій задум. Варто пам’ятати, що задум має сюжетно-

ігровий характер, тобто дитина не все передає зображувальними засобами, 

багато чого залишається за межами малюнка. Важливо вміло й тактовно 

підійти до задуму малюка і спробувати допомогти йому виразити зміст лінією, 

формою, словом, жестом. Значну допомогу в цьому процесі дає спільний 

розгляд малюнків у супроводі коментарів педагогів або батьків (Хто біжить по 

цій доріжці? Кому ти подаруєш ... ? Бачиш, який рясний дощик? Навіть усі 

жуки в будиночки поховалися). Такі короткі коментарі не тільки фіксують 

увагу дитини на зображеному, але й дають поштовх для розвитку її уяви. 

Отже, спрямовуючи процес малювання, можна використовувати різні 

методи і прийоми:  
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– показ способів зображення – демонстрація послідовності зображення 

того чи іншого предмета; 

– метод пасивних рухів – дорослий бере руку дитини у свою і таким 

чином малює разом із нею; 

– розгляд доступних дітям творів образотворчого мистецтва – 

звернення уваги дитини на зміст, розташування предметів, їх форму 

та кольорову гаму у пейзажах, натюрмортах, портретах; 

– сумісну творчість – дорослий починає малювати предмет, дитина – 

завершує його зображення; одна дитина починає, інша – доповнює; 

діти на одному великому аркуші малюють щось, об’єднане єдиним 

сюжетом та ін.; 

– ігрові прийоми – зображення з метою допомоги якомусь казковому 

персонажу (наприклад, грибочки для білочки); перевтілення в процесі 

малювання в казкових героїв (наприклад, „стрибаємо” штампиками 

по аркушу, як зайчики) і т. п. 

 

БУДУ ПІДРОСТАТИ – СТАНУ МАЛЮВАТИ 

Художником не народжуються, ним стають. Варто докласти багато 

зусиль і набратися терпіння, щоб з незрозумілих ліній та кіл у дитини виник 

справжній малюнок. Мистецтвознавець Р. Арнхейм зазначав: „Бачити, як 

виникає форма з каракулів дитини, – одне з чудес природи”. І це справді так. 

Адже що малюють діти? Те, що їм близьке, важливе й цікаве: знайомих 

людей, тварин, будівлі, дерева... У малюнках діти ловлять сонячних зайчиків, 

збирають краплини дощу... Дитячий малюнок – це спогад, емоційний відгук, 

їхня внутрішня реальність... 

З якого віку можна починати навчати дитину малюванню? Як саме 

відбувається становлення юного художника? 

Окреслимо основні вікові періоди та властиві їм окреслимо вміння та 

навички, які мають бути сформовані в малюка. 
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Ранній вік (1–3 роки) 

Діти в ранньому віці дуже чутливі до яскравих кольорів і форм 

навколишніх предметів. Спеціальні психологічні дослідження підтверджують, 

що саме в цей час у них загострюється зір, розвивається відчуття кольору.  

Дітей після року особливо ваблять предмети і звуки, але їхня увага ще 

нестійка. У колі сприймання малюка багато предметів, проте спостереження за 

ними відносно беззмістовні. У поведінці дитини великого значення набуває 

ігрова діяльність. Граючи з олівцями, малюк залишає на папері кольорові 

сліди. Це так званий процесуальний період.  

Від прямих рухів через певний час дитина переходить до малювання 

замкнених кривих кіл. Дворічна дитина малює каракулі, які важко назвати 

справжнім малюнком. Свої „витвори” малюк не співвідносить з певним 

об’єктом. Якщо попросити пояснити, що дитина намалювала, то вона може 

сказати, що це машина, а трохи пізніше змінити своє рішення і сказати, що це 

була собачка.  

У дворічних дітей уява ще слабка. Вона пов’язана з конкретними 

обставинами та обмежена незначним особистим досвідом. Для того, щоб 

внести новий сюжет у гру чи малювання, дорослому доводиться не тільки 

розкрити зміст, а й організувати відповідне оточення, показати, як 

виконуються окремі дії. Важливо зазначити, що саме у процесі гри та 

образотворчої діяльності відбувається зростання словникового запасу дитини. 

У результаті мовленнєвого спілкування з дорослими дедалі більшу роль 

починає відігравати слово. Так, показуючи якусь картину, доречно вербально 

привертати увагу дитини до зображення предметів,заохочувати спостерігати 

за ними й помічати їх характерні особливості. 

У дворічному віці засвоюються елементарні вміння та навички щодо 

поводження із зображувальним матеріалом. Дворічні діти знайомляться з 

фарбою, з властивістю олівця й фарби залишати на папері слід, вчаться 

набирати фарбу на пензлик. Малювання набуває характеру свідомого 

нанесення ліній, рисочок, крапок, впізнавання обрисів і знайомих предметів.  
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На третьому році життя у дитини розширюються функції мовлення, 

відбувається активізація інших психічних процесів. Запам’ятовування і 

відтворення побаченого відбувається під час практичної та ігрової діяльності в 

процесі спілкування з дорослими. Під впливом запитань на зразок „Що ти 

бачив?”, „Що намалював?” у малюка на кінець третього року життя 

з’являються перші спроби вільного відтворення побаченого. У малят 

розвивається допитливість і здатність наслідувати дорослих.  

Хоча у трирічної дитини сприймання ще недосконале, і діти цього віку 

мало вміють підпорядковувати своє сприймання поставленому перед ними 

завданню. Проте всі особливості поведінки дітей третього року життя не є 

постійними і незмінними. За умови правильної постановки розвивальних 

психолого-педагогічних завдань відбувається цілеспрямований психофізичний 

розвиток дитини. Важливе значення має розвиток необхідних для малювання 

рухів руки, вміння правильно тримати олівець, пензлик і володіння ними.  

 Спочатку малюк тримає олівець усією долонею і тільки згодом може 

тримати олівець пальцями. Важливо формувати у дитини вміння стежити за 

напрямком руху олівця. Вона має коригувати рухи руки, щоб оволодіти 

навичкою проводити лінії у різних напрямках. Доцільно розвивати у малюка 

здатність орієнтуватися на площині паперу. Дитина цього віку може засвоїти 

такі поняття: вгорі, внизу, справа, зліва. 

Малюнки дитини 2,5 років уже схожі на реальні об’єкти. Так, малюк 

зображує деталі обличчя: замикає овал, правильно розміщує очі, рот і ніс. 

Корисно. Коли дитина бачить, як батьки малюють прості картинки. Тоді 

малюк зрозуміє, що прості комбінації ліній можуть зображувати різні 

предмети.  

Діти раннього віку (1–3 роки) можуть 

– емоційно сприймати зображення на предметних картинках, 

ілюстраціях до казок; 

– називати й розрізняти кольори (червоний, синій, жовтий, зелений), 

впізнавати і називати зображення предмета та його забарвлення; 
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– знаходити в лініях, формах схожість із предметами, явищами 

навколишнього світу; 

– зацікавитись процесом малювання; 

– встановлювати взаємозв’язок між зображенням предмета і самим 

процесом малювання; 

– правильно тримати олівець, пензлик, не брати їх до рота, малювати 

тільки на папері; 

– легко водити пензлем, стежити за рухом руки й регулювати силу 

натискання; 

– набирати фарбу на весь ворс пензля, зайву – віджимати, 

промивати пензлик у воді;  

– малювати предмети та явища, повторюючи за дорослим і 

самостійно. 

Дитина у два роки може намалювати пензликом  

– різнокольорові плями; 

– струмочки, хвильки, доріжки, стрічки; 

 – стовпчики, палички, паркан; 

– кульки, сніжки, сонечко. 

Орієнтовна тривалість гри-заняття з дітьми до трьох років – 5–7 

хвилин.  

Дошкільний вік (3–6 років) 

Молодший дошкільний вік (4-й рік життя) 

Уміння малювати сприяє інтенсивному пізнанню оточуючої дійсності, 

тому основне завдання педагогів і батьків дитини молодшого дошкільного 

віку – навчити її бачити та зображувати предмети навколишнього світу.  

Колір, форму, розмір, інші якості речей дитина четвертого року життя 

сприймає, безпосередньо оперуючи предметами, адже пам’ять і сам процес 

запам’ятовування у малюків ще недостатньо розвинені. Дитина запам’ятовує 

мимохіть, граючись або виконуючи якусь вправу, тому навчально-виховний 

процес трирічок нерозривно пов’язаний з грою. Сюжетно-рольова гра 



 14 

поступово витісняє примітивні форми маніпулювання предметами. 

Зауважимо, що малюка часто приваблює сам процес діяльності, а чи буде ця 

діяльність корисною для нього, майже не має значення. 

Під впливом нових видів діяльності та спілкування з дорослими і 

однолітками у дітей інтенсивно розвивається сприйняття, підвищується 

тривалість уваги і точність запам’ятовування, складнішими стають процеси 

наочно-образного мислення, вдосконалюється граматичний бік мовлення, 

підсилюється роль слова у пізнавальній діяльності дитини. 

У цьому віці малюки не можуть планомірно вивчати предмети, вони 

часто переключають увагу на інше, і для ефективної роботи потрібна постійна 

словесна стимуляція уваги дитини, створення відповідного емоційного стану. 

Варто спрямовувати свідомість дитини на пошуки схожості між реальним 

предметом і малюнком за ознакою основної форми. Доцільно показувати 

зразки зображення різних форм, щоб дитина засвоювала процес малювання 

кола, потім прямокутника, вертикальний і горизонтальний напрям ліній.  

Поступово малюк пов’язує координовані рухи із побаченою 

відтворюваною на папері формою. Цей зв’язок є основним, адже сприймання 

та відтворення різних форм у малюнку набуває важливого значення для 

зображення предметів. Прагнучи щось намалювати, дитина трьох років не 

намагається зобразити предмет таким, яким він є насправді, а зображує 

основну ідею, модель у вигляді складових елементів.  

У три роки в малюнках дитини з’являється і стає все більш очевидною 

тенденція до зображення кіл. Спочатку вони можуть бути безперервними, 

схожими на заплутаний клубок, згодом перетворюються в окремі кола, і 

раптом дитина виявляє, що намалювала, наприклад, голову. Дитина все 

частіше відчуває задоволення від самого процесу зображення та його 

результатів. Малюк починає розуміти, що він здатний створювати образи. 

Фактично коло – це найпростіший малюнок і найпоширеніша фігура в 

природі. Дитина продовжуватиме використовувати його при зображенні 
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найрізноманітніших деталей – тулуба, голови, очей, вух і навіть волосся. У три 

роки дитина вже може намалювати так званого чоловічка-головонога. 

Діти цього віку не тільки помічають ознаки предметів (форму, будову, 

колір), а й розміщення частин предметів у просторі, співвідношення між ними 

за розміром. У малюнках вже проявляються відмінності між кругом та овалом. 

Дитина починає використовувати різні чотирикутники – квадрат, 

прямокутник, трапецію. Малюк знайомиться з відтінками кольорів та 

оранжевим кольором, що збагачує колорит малюнків. Дітям четвертого року 

життя доцільно малювати одні й ті ж предмети в різні пори року, 

використовуючи фарби різного кольору (зайчик сірий і білий, дерево зелене і 

біле, листочок оранжевий і зелений).  

Для малюків важливим є сам процес малювання, а не його результат, 

тому перед малюванням з трирічною дитиною під час прогулянок доцільно 

проводити систематичні цілеспрямовані спостереження в усі пори року, 

попередньо ознайомивши дитину з формами предметів у грі, а безпосередньо 

перед зображенням предметів – тактильно обстежити їх форму. Успіх роботи 

малюка цього віку залежить і від того, якими словами, інтонацією 

супроводжується процес сприйняття, які прийоми малювання запропоновано 

дитині.  

Процес малювання має викликати у дитини відчуття радості й 

задоволення від роботи. Варто допомогти дитині проаналізувати предмети, що 

її оточують, виділити їх частини та найхарактерніші ознаки. Доцільно дати 

дитині зрозуміти, що форма може складатися з окремих частин, демонструючи 

предмети, які мають дві–три складові, однакові за формою, але різні за 

розмірами.  

Діти трирічного віку можуть 

– зацікавитись процесом малювання; 

– правильно сидіти за столом, тримати корпус і руки; 

– розрізняти й називати кольори: червоний, синій, зелений, жовтий, 

коричневий, чорний і білий, знати їх відтінки (рожевий, блакитний, сірий); 
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– користуватися олівцем і пензлем (правильно тримати, вільно, без 

зайвого натискання проводити ними по паперу, охайно набирати фарбу на 

пензлик, віджимати зайву о вінця посудини, проводити пензликом тільки 

уздовж ворсу, промивати його та просушувати серветкою); 

– знати властивості фарб, малювати фарбами двох-трьох кольорів; 

– малювати прямі лінії згори вниз, зліва направо, перетинати їх, 

проводити криві лінії, з’єднувати прямі та криві лінії, замикати їх; 

– зображувати предмети круглої, прямокутної і трикутної форми; 

– композиційно правильно розміщувати малюнок на аркуші 

паперу;  

–  самостійно вибирати колір і використовувати колірні плями як 

основу виразності малюнка. 

Дитина в три роки може намалювати:  

– стовпчики, дощик, травичку, стрічки, доріжки, паркан, драбину; 

– м’ячі різних розмірів, бублики, кільця, кулі, клубки ниток, намисто, 

ялинкові кульки на ниточках, снігову бабу, сонечко, Колобка, повітряні 

кульки, квіти; 

– хустку, різнокольорові прапорці, ялинку; 

– будинок, іграшковий візок, дерево; 

– ялинку, запорошену снігом, прикрашену кульками, снігову бабу біля 

будинку, кульбабки в траві; 

– осінню, літню та зимову природу. 

Орієнтовна тривалість гри-заняття з дітьми трьох років – 10–15 

хвилин. 

Середній дошкільний вік (5-й рік життя) 

На п’ятому році життя дитина засвоює багато нових знань, умінь та 

навичок, у неї помітні значні позитивні зрушення у розвитку мовлення. У цей 

час інтенсивно розвивається дитяча уява, сприйняття та спостережливість. 

Малюк цього віку починає виділяти головне в об’єкті, може протягом 

короткого часу самостійно спостерігати той чи інший об’єкт. 
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У дитини під час малювання формуються цілісні образи об’єктів, проте 

слід зауважити, що формування зорових образів потребує постійної допомоги 

і керування. Увага дитини п’ятого року життя більш стійка. Малюк точніше 

визначає форму, колір, запам’ятовує головним чином ті предмети і явища, які 

безпосередньо зацікавили його або викликали ті чи інші емоційні реакції. 

У цьому віці з’являються найпростіші види роздумів з приводу 

побачених явищ. Під час малювання варто приділяти увагу вихованню 

самостійності, щоб малюк не чекав їхніх вказівок. Треба прагнути робити так, 

аби кожного разу дитина набувала знань і вмінь у різний спосіб, одночасно 

привчаючись до самостійності.  

Діти середнього дошкільного віку (4–5 років) можуть 

– виявляти зацікавленість до малювання; 

– творчо виконувати завдання; 

– працювати олівцем і пензлем (вести лінії плавно, не натискуючи, 

змінювати напрям ліній, відповідно повертаючи руку), самостійно складати і 

прибирати матеріали, аналізувати й правильно оцінювати свою роботу; 

– розрізняти, називати і застосовувати кольори: червоний, синій, 

зелений, білий, жовтий, чорний, коричневий, оранжевий та їх відтінки 

(рожевий, блакитний, сірий, світло-зелений), малювати трьома–чотирма 

фарбами, поєднувати кольори; 

– малювати прості за формою предмети (круглі, прямокутні, трикутні, 

овальні), в основі яких лежать прямі вертикальні й горизонтальні, похилі, 

ламані, криві та дугоподібні лінії; виділяти основні частини, об’єднувати в 

малюнку зображення двох–трьох предметів; 

– малювати по пам’яті, розміщувати зображення на аркуші паперу (по 

центру або заповнювати весь аркуш), пропорційно передавати співвідношення 

двох предметів за розміром (великий – малий, високий – низький);  

 – передавати в малюнках враження від явищ природи в усі пори року, 

розповідати про намальоване. 
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Дитина у чотири роки може намалювати 

– різнокольорові кулі, снігову бабу; 

– фрукти, овочі, квіти; 

– ялинку, осіннє, весняне дерево;  

– ляльку, Снігуроньку; 

– явища природи, будинок з парканом, дерево біля будинку, новорічну 

ялинку, Колобка із зайцем, курчат у траві, дівчинку на прогулянці. 

Орієнтовна тривалість гри-заняття з дітьми чотирьох років – 15–20 

хвилин. 

Старший дошкільний вік (6-й рік життя) 

На шостому році життя у дитини вдосконалюються психічні процеси. 

Вона може впоратись із завданнями більшої складності: характеризувати 

предмети за зовнішніми і внутрішніми ознаками, виділяти найсуттєвіші. 

Дитина вже точніше виконує вказівки дорослого, в неї помітно зростає інтерес 

до засвоєння нових знань, умінь і навичок. П’ятирічна дитина краще 

запам’ятовує побачене, в неї розвивається допитливість, сприйняття стає 

цілеспрямованим, розвивається творча уява. 

У п’ятитирічному віці виникає інтерес до спостереження дійсності. Воно 

вже може бути підпорядковане певному завданню, адже для цього вікового 

етапу є характерним формування найпростіших видів довільного 

запам’ятовування. Так, наприклад, дитина, завчаючи певний текст, навмисно 

його повторює. Багатшими, яскравішими та різноманітнішими стають 

естетичні переживання. Дитина жваво реагує на красу навколишньої природи, 

прагне творчо застосовувати свої знання й уміння, критично ставиться до 

виконаної роботи, уважно вислуховує оцінки дорослого, у неї з’являється 

здатність до самоконтролю.  

Діти старшого дошкільного віку (5–6 років) можуть 

– розрізняти та називати кольори: червоний, жовтий, зелений, синій, 

оранжевий, фіолетовий, коричневий, чорний, білий та відтінки (рожевий, 

блакитний, світло-зелений, сірий); 
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– характеризувати предмет, виділяючи найсуттєвіші його ознаки, 

формувати просторові уявлення та уявлення про форму предметів і їх частин, 

про їх подібність і відмінність, колір; 

– правильно користуватись акварельними та гуашевими фарбами 

(змочувати їх водою, охайно набирати фарбу на пензлик, 

тримаючи його похило, повертати на фарбі), утворювати 

відтінки додаванням до кольорової гуаші білої та води до 

акварелі;  

–  зображувати людину, птахів і тварин у фронтальному 

статичному положенні й у русі; 

– малювати за задумом та по пам’яті, добиватися виразного зображення 

композиції; 

– передавати в малюнках сюжетний зміст, враження від спостережень за 

природою, подій з навколишнього життя, сюжетів казок, віршів, пісень; 

враховувати пропорційність співвідношення двох–трьох предметів, 

розміщувати їх за схемою: знизу – ті, що на землі, вгорі – ті, що в повітрі, в 

небі; створювати сюжет із п’яти–шести предметів. 

Дитина у п’ять років може намалювати:  

– розквітлі дерева, кущі, перші квіти; 

– рибок в акваріумі, двоповерхові будинки, казковий будинок, різні види 

транспорту; 

– людей, тварин і птахів у статичному положенні й у русі. 

Орієнтовна тривалість гри-заняття з дітьми п’яти років – 20–25 

хвилин. 

Отже, становлення зображувальної діяльності проходить багато 

складних і важливих етапів, а основне завдання педагогів та батьків – бути 

завжди поруч і допомагати дитині на цьому нелегкому шляху пізнання та 

зображення навколишнього світу. 
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ЩО МЕНІ ПОТРІБНО МАТИ, ЩОБ НАВЧИТИСЬ МАЛЮВАТИ 

Дитина захотіла малювати... Можна дати їй папір, фарби чи олівці – хай 

собі малює. Проте, щоб дитина оволоділа навичками малювання, доведеться 

прикласти певних зусиль. Доцільно придбати зображувальні матеріали, 

ознайомити дитину з прийомами їх користування, підготувати робоче місце. 

Зручність робочого місця визначається відповідністю меблів зросту 

дитини та наявністю достатнього освітлення. Світло завжди має падати зліва. 

Правою рукою дитина тримає олівець чи пензлик, а лівою притримує аркуш. 

 

 

 

 Бажано прослідкувати за тим, щоб під час малювання дитина не 

сутулилася, спину тримала рівно, низько не нахилялась до аркуша паперу, 

тримала лікті на столі. Відстань від дитини до столу повинна дорівнювати її 

кулачку. 

  

Правильна  Неправильна  

постава 

Якщо дитина ще мала, перед малюванням варто одягти на неї халатик чи 

такий одяг, який не шкода забруднити.  
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Нехай малюк сам прибере після себе робоче місце. Для цього доцільно 

заздалегідь потурбуватись про те, щоб у дитини була окреме місце для 

збереження зображувальних матеріалів. Виконані дитиною малюнки краще 

складати в окрему картонну папку.  

Для малювання, крім бажання, потрібно мати відповідні матеріали. Під 

час малювання доцільно використовувати нетрадиційні техніки й різноманітні 

матеріали.  

У нагоді стануть білий і кольоровий папір, картон, папір для малювання 

акварельними фарбами, шпалери, кольорові й чорні (графітні) олівці, 

фломастери, фарби для малювання пальчиками, акварельні, гуашеві фарби, 

пастель, біла та кольорова крейда. А ще дорослі та дитячі долоньки, пальчики, 

квачики, штампики, соски, піпетка, засушені рослини, свічка, нитки та ін., 

адже ми, крім традиційних, пропонуємо нетрадиційні прийоми малювання, які 

викликають неабиякий інтерес у дітей. 

А тепер усе по порядку. 

Папір. Найпоширенішим матеріалом для малювання є добре проклеєний 

папір. До малювання його треба готувати із запасом, щоб за потреби можна 

було замінити аркуш. Для образотворчої діяльності необхідно 

використовувати аркуші паперу різного формату, фактури і цупкості, щоб 

олівець навіть від найменшого дотику залишав на ньому слід. Доцільніше 

використовувати папір формату А3, рідше – А4. Робота з маленькими 

форматами викликає напруження і знижує ефект процесу малювання. Усі види 

паперу слід заздалегідь розрізати на форматні аркуші, а не зберігати в рулоні, 

інакше це ускладнить підготовку паперу до малювання.  

Папір з глянцевою поверхнею мало придатний для малювання: олівці 

ковзають по ньому й залишають ледь помітні сліди, фарба погано лягає і 

змінює колір, а після висихання взагалі може обсипатись. Для того щоб фарба 

краще лягала на такий папір, потрібно намиленою ваткою чи шматочком 

поролону промити аркуш і дати йому висохнути.  
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Особливо приваблює дітей кольоровий папір, адже, використовуючи 

його як тло для зображення (домінуючий колір малюнка) акварельними та 

гуашевими фарбами, можна значно полегшити роботу дітей. 

Для малювання можуть бути використані і шпалери на паперовій основі. 

Такий папір, зважаючи на його відносно низьку ціну, має цілу низку переваг: 

він добре вбирає фарби, на нього добре лягають кольорові олівці, звичайна та 

воскова крейда, фарби. Він, як правило, має світлі кольори і не вимагає 

тривалої роботи з тлом малюнка. Ледь шорсткувата поверхня шпалер 

активізує пальцеві рецептори, концентруючи увагу дитини на малюнку. 

Для малювання вугільним олівцем, кольоровими восковими крейдяними 

паличками краще використовувати білий тонований і кольоровий папір м’яких 

відтінків. Добре, якщо папір шорсткуватий, тоді пастель, крейда і вугільний 

олівець лягають нерівно, фактурно, що надає зображенню особливої 

виразності. 

 Тонкий папір не підходить для малювання, адже він швидко рветься і 

промокає. Не варто малювати на аркушах з учнівських зошитів – смужки 

заважатимуть малюванню, а маленький розмір аркуша не дасть повною мірою 

зобразити задумане. 

Олівці. Олівець твердий, а тому під час роботи з ним рука відчуває опір 

матеріалу. Завдяки міцності олівця ним можна чітко окреслювати контур 

зображуваних предметів.  

Даючи дитині олівець, доцільно загадати їй загадку, прочитати віршик. 

Відгадай 

Дерев’яний і довгенький 

маю носик я гостренький. 

На папері слід лишаю – 

усіх діток потішаю. 

(олівець) 

Послухай 

Є у мене олівець. 

Він у мене молодець: 

дім, дерева й літаки 

намалює залюбки. 

Г. Світлична 

Твердість олівця дає можливість виконувати різноспрямовані рухи, не 

відриваючи його від паперу. Для малювання треба вибирати довгі м’які чорні 
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графітні олівці М, 2М, 3М, які легко підстругуються. У деяких олівців 

твердість позначається буквою Н, а м’якість – В. 

Із самого початку роботи треба привчити дитину правильно тримати 

олівець. Він має бути достатньої довжини (не менше 10 см). Дитина повинна 

вільно і легко тримати олівець ведучою рукою між великим і середнім 

пальцями, підтримуючи його зверху вказівним на відстані 2–3 см від грифеля, 

щоб бачити його сліди, не нахиляючись.  

 

Різна інтенсивність кольору досягається зміною сили натискання на 

олівець: слабке – світліші кольори, сильне – інтенсивніші кольори. Олівцем 

можна провести нешироку лінію; щоб отримати ширшу, потрібно кілька разів 

повторити рух, а зафарбовування малюнка пов’язане із багаторазовими 

рухами туди–назад (ліворуч–праворуч, зверху–вниз). Натискати олівцем на 

папір треба легенько, аби не проводити товстих ліній, бо від цього малюнок 

буде грубим, а лінії, які повдавлюються в папір, не можна буде витерти 

гумкою.  

Діти люблять малювати кольоровими олівцями. Вони трохи товстіші за 

звичайні і досить м’які, тому підстругувати їх треба особливо обережно. 

Комплекти олівців для дітей слід добирати відповідно віку. Для молодших 

дітей – 6 олівців основних кольорів (червоний, жовтий, синій, зелений, чорний 

і коричневий), дітям старшого віку – комплекти з 12 і 24 олівців.  

 Дуже яскраві, так звані кислотні, кольори не можна купувати дітям, 

оскільки вони порушують сприймання відтінків кольорів. Це стосується як 

олівців, так і фарб, і фломастерів. 

Починати малювати потрібно олівцем одного кольору (залежно від 

зображуваного предмета), поступово збільшуючи кількість кольорів.  

Дітям старшого віку можна загадати загадку і, отримавши правильну 

відповідь, запитати, про олівці яких кольорів ішлося: 
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У картонному хлівці 

спочивають стрибунці. 

Жовті, голубі, багряні – 

у моїх руках слухняні. 

Застрибає голубий –  

джерельце тече, хоч пий. 

А багряний застрибає – 

піде осінь раптом гаєм. 

Як стрибати жовтий стане – 

на землі сніжок розтане, 

скрізь розсиплеться проміння 

і настане потепління. 

Ці веселі стрибунці 

носять назву… (олівці) 

Бажано привчати дитину, аби вона не затушовувала малюнок, а 

штрихувала його кольоровими олівцями в одному напрямку. Щоб посилити 

колір, не треба слинити олівець або сильно натискати на папір. Цього можна 

досягти повторним штрихуванням у протилежному напрямку. Щоб лінія 

вийшла м’якою й широкою, слід проводити її боковою стороною грифеля. 

Діти старшого віку малюють графітним олівцем контур, а потім 

розфарбовують його кольоровим олівцем або фарбою. 

Привчайте дитину охайно складати олівці у коробку чи пенал після 

завершення роботи. Запитайте у дитини: „Де живуть твої олівці? Куди ти 

складеш їх?” 

Прочитати вірш: 

Є дверцята у пеналі, 

дивовижні, небувалі: 

як відчиняться вони, 
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вибігають молодці – 

кольорові олівці. 

Т. Коломієць 

Цангові олівці. Вони дуже зручні у використанні, адже їх не потрібно 

підстругувати. Металеві „лапки” – цанги – утримують грифель, який може 

бути будь-якого кольору. 

Бажано показати дитині цанговий олівець, продемонструвати, як за 

допомогою кнопки розкриваються „лапки”, загадати загадку. 

Відгадай 

Тонесенький хлопчик 

вибрав хату-стовпчик, 

з головою заліз, 

тільки вистромив ніс, 

і де носом поведе, 

там і слід свій покладе.  

(Олівець) 

Я. Щоголів 

Вугільний олівець схожий на звичайний чорний, але значно м’якший. 

Малюючи ним, дитина може отримати ширшу лінію матово-оксамитового 

кольору. Цей олівець крихкий, тож для роботи з дітьми його потрібно 

розділити на шматочки по 5 см завдовжки.  

 Хімічні олівці не підходять для малювання. Однак, якщо він потрапив 

до рук малюка, стежте за тим, щоб дитина не брала олівці до рота, не слинила 

й не гризла їх. 

Гумка. Серед арсеналу зображувальних матеріалів потрібна й гумка. 

Вона повинна бути зручною у використанні та м’якою. Серед гумок є й 

„розвивальні” – такі, що складаються з кількох частин-пазлів. Вони дуже 

подобаються малюкам. Однак не захоплюйтесь зовнішніми характеристиками 

гумки – пам’ятайте про її основне призначення – можливість виправити 

помилку, не зіпсувавши при цьому папір. Ще одна пастка яскравих гумок – 



 26 

вони можуть відволікати від самого процесу малювання. Крім того, яскрава 

гумка – невідомий фарбник, а маленькі діти можуть спробувати її ще й на 

смак. 

 

Дітям подобається користуватися гумкою, але від цього руйнується 

поверхня паперу і на „протертих” місцях погано малювати.  

 Доцільно привчати дитину занадто не натискати на олівець, малювати 

уважно, щоб якомога менше використовувати гумку, але в разі потреби 

витирати краще в одному напрямку і обережно, – так, щоб не зняти верхній 

шар паперу і не зруйнувати його структуру. 

Дітям дуже подобаються цікаві розвивальні ігри й казкові історії, за 

допомогою яких можна не тільки закріплювати їхні навички користування 

гумкою та олівцем, а й розвивати мовлення та зорову увагу. 

Пропонуємо одну з них. 

Жили-були Олівець і Гумка. 

Вони дружили між собою. Олівець вчився малювати, і не завжди у нього 

виходило все так, як хотілося. Щоразу Гумка приходила йому на допомогу. 

Вони разом виправляли невдалий малюнок. 

З кожним днем Олівець малював усе краще і краще, все рідше звертався 

по допомогу до Гумки, а згодом і зовсім забув про неї. Гумці було прикро, що 

друг так повівся з нею.  

Одного разу, коли Олівець відпочивав у своєму пеналі, Гумка довго 

розглядала картинки, намальовані ним, та раптом швиденько побігла по 

паперу й повитирала окремі деталі на кожній картинці. 
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Олівець побачив, що наробила Гумка, і спочатку дуже розгнівався на 

неї, але потім зрозумів, що багато в чому був неправий сам. Друзі помирились. 

Олівець і Гумка вирішили, що зіпсовані малюнки можна використати для гри. 

Подивись і назви предмети та тварин, що намалював Олівець. Які 

фрагменти малюнка витерла Гумка? Домалюй (див. с.3
1
). 

Стругачка. Якщо грифель олівця зламався або навіть при легкому 

натискуванні тонка лінія вже не промальовується, олівець треба підстругати. 

Зараз випускається безліч стругачок різних розмірів і форм.  

 Не варто застругувати олівці ножем чи лезом. Лезо м’яке і вібрує під 

пальцями, а ніж може зіскочити, тому можна легко порізатись. 

Малюючи олівцями, бажано, щоб дитина вміла: 

– тримати олівець; 

– користуватися кінцем і боковою стороною грифеля;  

– зображувати різні типи ліній; 

– підстругувати олівець; 

– користуватися гумкою; 

–   зрозуміло передавати в малюнку будь-який сюжет. 

Фломастери. Діти дуже люблять цей зображувальний матеріал. 

Фломастери не треба підстругувати і малюють вони легко та яскраво. Але 

кольори фломастерів не змішуються один з одним, тому роботи, виконані 

ними, однотипні.  

Маркери – товсті фломастери різних кольорів. Лінія, проведена ними, 

виходить жирною і яскравою. Ними краще малювати великі зображення й 

зафарбовувати значні площі, тому їх так полюбляють малюки. 

Цікавими у використанні є різнокольорові бло-пени. Ними можна 

працювати як звичайними фломастерами. Незвичність бло-пенів полягає в 

тому, що за їх допомогою можна видувати малюнок, склавши відповідно 

                                                           
1
 Тут і далі цифра вказує на сторінку зошита О. Рібцун, Ю. Рібцун „Малювання – гра й навчання, 

або малюємо разом”.  
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пластмасові ковпачки. Бло-пенами можна заповнювати різноманітні 

трафарети.  

 

Трафарети. Ними дуже зручно користуватись. Ще не вміючи 

самостійно малювати, дитина, обводячи трафарети, вчиться проводити різні 

лінії, розфарбовує візерунок, доповнює зображення власними деталями. 

Дрібні візерунки дитина замальовує фломастером чи олівцем, більші 

зображення – фарбами.  

 Варто пам’ятати, що трафарети в жодному разі не замінять 

спонтанної творчості малюка. 

 

Трафарети можна придбати або виготовити самостійно, використовуючи 

цупкий папір чи картон. Великі площі трафаретів заповнюють фарбою, 

наносячи її на шматочок вати чи поролону. 

Крейда. Для малювання можна користуватися білою й кольоровою 

крейдою. Пресована крейда має тверду поверхню, тому перед використанням 
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її треба обчистити. Крейдою можна малювати на асфальті, шматках 

лінолеуму, кольоровому картоні, цупкому папері.  

 

З метою збереження малюнок покривають підсолодженою водою з 

розпилювача.  

Пастель. Це кольорові палички, виготовлені з пігментів, відмуленої 

крейди і слабкого розчину клейових речовин: крохмалю, меду, цукру тощо. 

Кольорові палички пастелі не мають дерев’яної оправи, а лише обгорнуті 

папером. Вони бувають тверді, середні та м’які. Пастель повинна мати 

достатню світлостійкість, легко розтушовуватися і не кришитися. Пастеллю 

можна малювати тільки на шорсткій поверхні спеціального ворсистого 

паперу. 

Кольорові воскові палички. Такі палички випускаються наборами у 

невеличких картонних коробочках. Вони дуже подобаються малятам, адже 

малюють м’яко і дають широку яскраву фактурну лінію.  

Щоб бачити, яка виходить лінія, крейдяну паличку тримають трьома 

пальцями трохи нижче від середини.  

 Не можна стискати воскову крейдяну паличку пальцями або сильно 

натискати на неї, бо, зігріваючись у руці, вона ламається. 

Використання кольорових воскових крейдяних паличок у поєднанні з 

гуашевими чи акварельними фарбами допомагає перетворити навчальний 

процес на цікаву, захопливу гру.  



 30 

 

Малюнок, виконаний крейдяними паличками, покривається інтенсивним 

розчином гуаші або акварелі контрастного темного кольору. Жирні лінії, 

проведені крейдою, проявляються на кольоровому тлі, що дуже подобається 

малятам.  

Цікавим є те, що можна отримати красиві незвичні роботи, якщо 

спочатку намалювати зображення крейдяними паличками, а потім ваткою, 

змоченою у фарбі, поверх малюнка нанести тло. 

  

Фарби. Найпопулярнішими засобами, які використовуються у дитячому 

малюнку, є фарби. Ними, на відміну від фломастерів і олівців, без особливих 

зусиль можна покривати значні поверхні малюнка.  

Знайомство дитини з фарбами варто розпочати із загадки: 

Намалювати можна нею 

будинки, хмари і поля, 

зелену затишну алею, 

високі гори і моря. 

Зачаруватись можна нею – 

така вона чудова й гарна. 

Ти ж знаєш, як зовуть цю фею? 

Її зовуть звичайно... 

(фарба) 
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Для дитячого малювання можна використовувати фарби для пальчиків, 

гуашеві та акварельні фарби. 

Фарби для пальчиків знадобляться найменшим дітям, які часто тягнуть 

щось до рота. Такі фарби продаються у магазинах, але можна їх виготовити й 

самостійно. Для цього півсклянки крохмалю (120 мл) потрібно розчинити у 

чверті склянки холодної води (60 мл). 1,5 склянки води закип’ятити, зняти з 

вогню та додати воду з крохмалем, постійно помішуючи до повного 

розчинення. Потрібно 1–2 хв проварити суміш, щоб вона набрякла і стала 

прозорою, а потім додати будь-який харчовий барвник і дати охолонути. 

Фарби готові! Замість пензлика малюк використає свої пальчики. 

Гуашеві фарби застосовують для малювання на білому й кольоровому 

папері, картоні, фанері, тканині. Ці фарби густі, не прозорі, з високою 

покривною здатністю, тому в міру їх висихання можна накладати один колір 

на інший пошарово. Гуашеві фарби розводяться водою до консистенції рідкої 

сметани. Густота фарб має велике значення – надто рідка погано набирається 

на пензлик і з висиханням крізь неї просвічуватиметься папір, а надто густа, 

висихаючи, осипатиметься.  

 Бажано розводити фарбу в присутності дитини, щоб вона бачила, як 

це робиться, і згодом самостійно готувала фарби для малювання. 

З малюком до чотирьох років доцільно розпочинати малювати фарбою 

одного-двох кольорів, трохи старшого віку – 6-7 кольорів, поступово 

збільшуючи їх кількість до 12.  

 Якщо гуашшю давно не користувалися і фарба пересохла, її розводять 

теплою водою. Щоб зробити гуашеві фарби світлішими, до них додають 

білило. 

Акварельні фарби, на відміну від гуаші, прозорі, легкі, чисті, інтенсивні. 

Сама назва „акварель” походить від латинського слова „аква” (вода) й означає 

„живопис водяними фарбами”. Вони бувають трьох видів: тверді – в 

плиточках, що важко розмиваються водою; м’які – у фарфорових кюветиках – 

зберігаються у напівсухому стані, легко беруться на пензель; рідкі – в 
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олов’яних тюбиках. Найзручніша у використанні м’яка акварель у 

фарфорових кюветиках. Якісні акварельні фарби мають добре розчинятись у 

воді й не осідати на дно.  

 Не можна змішувати акварель з білилом, бо вона втратить характерну 

прозорість. 

Перед початком малювання аквареллю у кожний кюветик за допомогою 

пензлика варто капнути чистої води. Потрібну фарбу треба розтерти кінчиком 

пензлика, набрати і спробувати на окремому аркуші, чи це саме такий колір, 

який потрібен, і тільки після цього беруться до роботи.  

 Наносити акварельні фарби на папір слід тонким прозорим шаром. 

Якщо наносити її густо, то вона, висохнувши, стане матовою, втратить 

кольорову насиченість і сприйматиметься тьмяною і брудною. 

На пензлик набирають стільки фарби, щоб вільно, не натискуючи, 

покрити необхідну площину малюка. Спочатку по верхньому краю аркуша 

проводять смужку в горизонтальному напрямку, під нею – другу, щоб вона 

вільно зливалася з першою, потім – третю і т. д. Рівно покрити площину 

аквареллю можна лише за умови, що фарба стікатиме. Доки фарба не висохла, 

вносити поправки пензлем не варто, бо утворюватимуться плями. Зайву фарбу 

відбирають кінчиком напіввологого пензлика.  

Розбавляючи водою чи густіше набираючи фарбу, можна отримувати 

кольори різної насиченості. Інтенсивно насичений колір одержують, повторно 

покриваючи площину малюнка фарбою. Робити це треба поступово, даючи 

висохнути паперу. Завдяки цьому досягається особлива прозорість і м’якість 

тонів.  

Щоб фарби не забруднювались, варто періодично промивати їх чистою 

водою за допомогою пензля. 

Пензлики. Бажано, щоб пензлик був круглим, м’яким, пружним, із 

загостреним кінчиком.  

Для малювання не варто використовувати пензлик для клею – він 

маленький за розміром і має твердий ворс. 
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Найкращими є колонкові та білячі пензлики, адже при намочуванні вони 

ніби загострюються. Відповідно до віку дітей і характеру практичних завдань 

використовуються круглі пензлі двох розмірів: маленькі, № 4-6 – для мазків і 

ліній, і великі, № 10-12 – для зафарбовування великих ділянок.  

Малювання пензлем не потребує сильного натискання, адже опір 

матеріалу незначний, тому під час малювання пензликом рука не 

втомлюється. Це знімає з руки напруження, яке виникає під час роботи з 

олівцем. Контурна лінія під час малювання фарбами виходить не настільки 

чіткою, як при малюванні олівцем, що ускладнює формування в дитини 

вираженого кінестетичного відчуття.  

Під час малювання пензлик легенько тримають трьома пальцями біля 

металевої оправи. А зафарбовуючи площину, пензлик слід тримати трохи 

вище за металеву оправу. При цьому п’ясть руки не лежить на столі, а злегка 

торкається мізинцем паперу. 

Залежно від потреби провести широку чи тонку лінію можна малювати 

всім ворсом чи тільки кінчиком пензлика. Так, наприклад, пензлик тримають 

вертикально, коли малюють тоненьку гілочку ялини чи сосни, і трохи 

нахиляють його, коли треба всією шириною пензлика зафарбувати більшу 

площину – будинок, небо тощо. Пензликом краще робити лінії тільки в 

одному напрямку, адже хаотичні рухи лише зніматимуть верхній шар фарби.  

 Слід пам’ятати, що м’який ворс пензлика псується під час 

невідривного руху туди-сюди. При сильному натисканні ворс пензлика 

ламається, тому рухи мають бути легкими. 
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Пензлик з правильним розміщенням 

ворсу 

Пензлик з неправильним 

розміщенням ворсу 

Після кожного використання, аби не забруднювати фарби, потрібно 

добре промити пензлик у чистій воді. Для цього потрібні дві ємності з водою: 

в одній дитина миє пензлик, в іншій – прополіскує його до чистої води. Ані 

під час малювання, ані після нього пензлі не повинні залишатися у банці з 

водою: м’який ворс швидко втрачає форму, і малювати стає складно. Вимитий 

пензлик дитина промокає чистою серветочкою, щоб ворсинки склалися 

вістрям. Не можна знімати зайву фарбу пальцями, бо тоді окремі ворсинки 

ламаються. Після закінчення малювання пензлі необхідно залишити сохнути 

ворсом догори.  

Щоб дитині було легше запам’ятати правила користування пензлем, 

можна придумати і розказати їй якусь цікаву історію. 

Прикладом може бути така казка:  

Це сталося дуже-дуже давно. Однією чарівною країною правив король 

Пензель. І було в його королівстві багато хлопчиків-пензликів, які гарно 

малювали. Одного разу із сусіднього королівства прибув посланець. Він 

звернувся з проханням до короля, щоб той відправив до їхнього королівства 

найкращих пензликів, які б змогли навчити малого королевича малювати.  
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Пензлики із задоволенням вирушили у подорож, бо їм дуже хотілось 

зробити з малим королевичем багато красивих малюнків. Проте через кілька 

днів пензлики повернулися додому всі в сльозах.  

– Чому ти плачеш? – звернувся король до першого пензлика.  

– Я плачу, бо малий королевич погано поводився зі мною. Він опускав 

мене у фарбу ось так (опустити пензлик до середини металевої частини у 

фарбу). 

– Ой, очі щипає, до рота потрапила фарба! Як несмачно! Швидше мене 

помийте! (Вимити пензлик). Мене потрібно опускати у фарбу тільки до 

середини ворса. (Показати дитині – як). Коли у фарбі тільки моє волоссячко, 

мені не боляче, я все бачу і можу гарно малювати. І ще не забувайте знімати 

зайву фарбу о вінця баночки. (Показати дитині, як це правильно робити). 

– А чого плачеш ти? – питає король у другого пензлика. 

– А мене погано споліскували, промивали, тому на ворсинках завжди 

залишалася фарба, вона згодом висихала, і мені було дуже боляче. Мене 

потрібно мити ось так: спочатку у великій банці, а потім прополоскати у 

чистій водичці. (Показати дитині). 

– А тебе чим образили? – король звернувся до третього пензлика. 

– Коли мені витирали ворсиночки, то боляче сіпали за них, а треба це 

робити легенько. Слід прикласти ворсиночки до серветочки, покачати, тоді 

воно стане сухим, а мені буде приємно. (Показати дитині). 

(Запропонувати дитині самій виполоскати й висушити пензлики). 

– Чи задоволені ви тепер? – запитав король, звертаючись до пензликів. 

(Піднести пензлики до вуха, поговорити з ними, запевнити їх, що 

дитина (назвати ім’я) дружитиме з пензликами, не ображатиме їх і з їхньою 

допомогою навчиться гарно малювати.) 

Закінчити розповідь можна віршем: 

Маю пензлика такого – 

чарівного-чарівного, 

та й малюю досхочу: 
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мокрий дах після дощу, 

білі хмарки у погоду, 

дівчинку, що йде по воду, 

хату, браму, ще й квітки – 

все малюю залюбки. 

М. Пономаренко  

Підставки для пензликів. Для зручності роботи бажано мати підставку 

для пензлів, що може бути виготовлена з різних матеріалів (дерева, пластмаси 

тощо). Вона має бути стійкою та легко митися.  

  

Ємності для води. Можна використовувати півлітрові скляні або 

металеві банки: вони стійкі, вміщують достатню кількість води, і її не 

потрібно часто змінювати у процесі малювання. Водночас дитина має 

можливість перевірити, чи добре вимитий пензлик і чи можна набирати на 

нього фарбу іншого кольору.  

Серветки. Використовуються серветки для того, щоб промокнути 

пензлі після промивання, а тому вони мають дуже добре вбирати воду. 

Серветки можуть бути кольоровими чи білими, за розміром 15×15 см. Їх 

потрібно акуратно підшити чи обрізати фігурними ножицями. Під час роботи 

серветки складаються вдвоє. Після промивання пензлик треба обережно й 

легко прикласти до серветки з тканини й повертати то одним, то іншим боком 

так, щоб він не розкуйовджувався, а залишався гостреньким.  
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Палітра. Нею може бути дощечка, на якій змішують фарби. Акварельні 

білі палітри роблять із фарфору чи пластмаси. Замість палітри можна 

використати аркуш цупкого білого паперу. 

 Малюючи фарбами, бажано, щоб дитина вміла: 

– тримати пензлик; 

– вмочати пензлик і набирати фарбу тільки на ворс, зайву фарбу 

знімати, віджимати пензлик о вінця баночки; 

– промивати й висушувати ворс пензлика; 

– виконувати формоутворювальні рухи (нанесення ліній, мазків, 

зображення округлих і прямокутних форм); 

– зрозуміло передавати в малюнку будь-який сюжет. 

Звичайно, дитині відразу буде важко запам’ятати назви всіх 

зображувальних матеріалів, а тому бажано демонструвати малюкові їх знову і 

знову, повторювати віршики, відгадувати з ним загадки та обов’язково грати. 

Доцільно пограти з дитиною у гру „Навпаки”. Порівнюючи предмети, 

дитина краще засвоюватиме назви зображувальних матеріалів, і, крім того, 

розвиватиме мовлення, називаючи слова, протилежні за значенням (антоніми). 

Можна розпочати гру закличкою: 

Мова слів багато має,  

слів усіх ніхто не знає.  

А щоб мову краще знати,  

треба зі словами грати. 

Тож пограєм залюбки 

в гру, що зветься „Навпаки”. 

Ю. Рібцун 

Доцільно запитати у дитини: „Що це? Який (яка, які)?”, запропонувати: 

„Назвú навпаки”. Можна запропонувати дитині для називання такі антонімічні 

пари: товстий фломастер – тонкі фломастери, світлі олівці – темні олівці, 

відкрита гуаш – закрита гуаш, один пензлик – багато пензликів, чиста 
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акварель – брудна акварель, довгий олівець – короткі олівці, старий альбом – 

новий альбом, гострий олівець – тупий олівець.  

Доречно пояснити дитині, що кожен зображувальний матеріал гарний 

по-своєму і що варто використовувати у роботі і олівці, і фарби, і фломастери, 

не ображати і не забувати про них, як це сталося в оповіданні „Фарби”.  

У Кості на столі лежали фарби, різнокольорові олівці й фломастери. 

Юний художник дуже рідко відкривав сіру коробочку з фарбами, і найчастіше 

він малював фломастерами. Та сьогодні він відкрив коробочку, налив у 

склянку води, умочив у неї пензлика... Фарби полегшено зітхнули: 

– Ну, нарешті! А то так і засохнемо! Ось на білому аркуші паперу 

з’явилась зелена травичка, потім – голубе небо і жовтогаряче сонце... 

Костя пішов набрати чистої води, і в цей час фломастери відкрили 

прозору плівку упаковки, в якій були, й вирвалися на свободу. Вони 

розсипалися барвистою райдугою по всьому столу, а потім зібрались докупи і 

спробували скинути фарби на підлогу. Але коробочка з фарбами була важка, і 

фломастери лише  посунули її.  За фарби заступилися олівці: 

– Як негарно ви чините, фломастери! Вами Костя малює вже цілий 

місяць, а за пензлик він узявся вперше. Та фломастерам не потрібні 

були суперники. 

– Ми тут головні художники, найкрасивіші й найвміліші, – заявили 

вони й почали стрибати по ще вогкому акварельному малюнку. Від 

їхнього хуліганства у сонця замість проміння з’явилися сльози, а голубе 

небо одразу стало сірим. 

Повернувся Костя – глянув, похитав головою і заходився виправляти 

малюнок. І сонце знов засяяло, а небо стало ще блакитнішим. Потім він 

малював кольоровими олівцями і фломастерами, та так довго, що заснув за 

столом. А поряд лежали картинки, намальовані олівцями, фарбами і 

фломастерами. І всі вони були дуже гарними. 

Л. Кисленко 
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БАРВИ ВЕСЕЛКОВІ – КОЛЬОРИ ЧУДОВІ 

 

Одним із завдань гармонійного розвитку дитячої особистості, що стоїть 

перед педагогами і батьками, є формування у дітей уміння не лише розрізняти, 

але й правильно називати кольори. Запропоновані ігрові прийоми та завдання 

допоможуть ознайомити малюка з основними кольорами та їх відтінками. У 

представлених характеристиках різних кольорів ви дізнаєтесь про їх вплив на 

психіку дитини. Описані ігри із застосуванням назв кольорів допоможуть 

поліпшити звуковимову дітей, збагатити їхній словниковий запас і 

вдосконалити граматичну сторону мовлення. 

ФАРБА МАЛЮЄ, КОЛІР ЛІКУЄ 

Ще з сивої давнини було відомо, що кожний колір має певний вплив на 

людський організм (теорія хроматизму), і цей вплив не є однозначним [5]. 

Спілкуючись з малюком, бажано зрозуміти, який колір йому подобається 

найбільше. Сподіваємось, що результати досліджень психологів та наших 

власних спостережень будуть цікавими для тих, хто хоче дізнатися, що 

означає той чи інший колір і як він може допомогти або негативно вплинути 

на дитину.  

Червоний колір. Він найтепліший, а тому стимулює зростання і 

розвиток, надає людині життєдайних сил і спонукає до дій. Це колір надає 

енергії, впевненості, прагнення до перемоги. Червоний лікує гострі 

респіраторні та інфекційні захворювання, стимулює психічні процеси, тонізує 

організм, підвищує фізичну працездатність, викликає відчуття тепла, збільшує 

кількість внутрішньої енергії, сприяє нормалізації кровообігу та обміну 

речовин.  

 Якщо малюк змерз, можна одягнути на нього червоний светрик і 

шкарпетки – дитина зігріється набагато швидше, ніж у білому чи синьому 

одязі, який нагадує зимові холоди. 
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Щоб дитина краще росла, розвивалась її м’язова тканина, можна 

пропонувати малюкові частіше дивитися на предмети червоного кольору 

(ягоди суниці, квіти, вогнище тощо).  

Проте, якщо червоного кольору забагато, це збуджує рухову та 

рефлекторну діяльність, надмірно підвищує м’язову та емоційну активність, 

призводить до проявів впертості, жорстокості, породжує руйнацію та гнів, 

викликає агресію і страх.  

Рожевий колір. Це колір жіночності, романтичності, ніжної любові, 

прояв позитивного світосприймання, лагідності й теплоти, надії й добра. 

Рожевий колір в елементах одягу та інтер’єрі повертає духовну 

гармонію, спокій і комфорт, знімає депресію, відвертає від негативних емоцій, 

активізує захисні сили організму, гальмує розвиток хвороб. 

Споглядання рожевого кольору нормалізує знижений тиск. 

Однак якщо рожевого кольору надміру, це підвищує відчуття залежності 

від інших, мрійливості, небажання прийняти дійсність такою, якою вона є 

насправді.  

Оранжевий колір. Це могутній потік рушійної енергії, м’який і 

одночасно сильний. Оранжевий колір зігріває, бадьорить, долає невпевненість, 

тривогу і депресію, заряджає енергією органи травлення та сечостатевої 

системи, гармонізує емоційно-психічну сферу. Він зміцнює волю, покращує 

апетит, розвиває комунікабельність, але надмірна кількість оранжевого 

кольору призводить до появи демонстративності й завищеної самооцінки.  

Ослабленим дітям корисно спостерігати схід і захід сонця, вживати 

морквяну суміш для очищення шлунково-кишкового тракту, відвар цедри 

апельсина для лікування нирок та сечового міхура. Оранжевий колір 

допомагає подолати дитячу апатію, вилікувати запалення легень, 

нормалізувати рівень гемоглобіну в крові.  

 Вранці у дитини поганий настрій? Варто запропонувати їй склянку 

оранжевого (апельсинового чи морквяного) соку, дістати оранжевий одяг –і 
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настрій почне поліпшуватись. Якщо у малюка поганий апетит, можна додати 

до інтер’єру кухні оранжевих тонів, і це поліпшить процес травлення. 

Коричневий колір. Колір стабільності та вірності традиціям. Люди, що 

надають перевагу цьому кольору, характеризуються педантичністю та 

консерватизмом. У коричневому виражається як депресія, розчарування, 

регрес, так і надія та впорядкованість.  

 Якщо малюк багато малює коричневим, – це свідчить про його 

намагання сховатися від реальності, приховану потребу у спокої, фізичному 

відпочинку і є показником нервового виснаження. 

Коричневий в елементах одягу заспокоює при тривозі та хвилюваннях, 

допомагає врівноважити сфери інтелекту і відчуттів.  

Жовтий колір. Це ясність, чистота, радість, внутрішня гармонія, 

поступовість у вирішенні проблем, готовність до змін, ясність і гострота 

розуму, душевний спокій, супутник гарного настрою і радості. Жовтий колір 

стимулює до пошуку, регулює працездатність, покращує пам’ять, підвищує 

концентрацію уваги, комунікабельність, мобілізує сили організму, нейтралізує 

негативний емоційний вплив. 

Наявність у церковних храмах великої кількості золотаво-жовтого 

кольору дарує радість і смирення. Якщо жовтого кольору багато, це може 

викликати нетерпимість, самовпевненість, егоїзм, сарказм, позбавлення 

відповідальності.  

 І дітям і дорослим корисно споглядати осінні квіти й листя, адже 

жовтий колір протизапальний, він лікує зір, хвороби кісток, шкіряні висипи та 

надмірну вагу. Щоб покращити розумову роботу, варто ставити у вазу жовті 

та золотаві квіти. 

Зелений колір. Найгармонічніший та найурівноваженіший з усіх 

кольорів, адже символізує життя. Саме зелене листя виділяє кисень, без якого 

життя неможливе. Це колір весняного оновлення, молодості, юності, любові, 

родючості, енергії росту, надії оновлення, легкості та спокою, гармонійних 

відносин, стабільності, практичності, зважених рішень і змін. Зелений колір 
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заспокійливо діє на нервову систему, дарує спокій та позитивні емоції, сприяє 

високій працездатності. 

Дуже корисним є споглядання природної зеленої барви. Цей колір 

захищає від зовнішнього агресивного впливу і знімає психічну напругу.  

Зелений колір просто необхідно використовувати у повсякденному 

житті хворобливих, ослаблених дітей, адже він підвищує працездатність, 

зміцнює імунітет, запобігає виникненню серцево-судинних захворювань, 

сприяє загоєнню ран, ритмічній роботі серця, допомагає при втомі очей, 

корисний при запамороченнях і знервованості. Зелень на вікні, інтер’єр 

дитячих кімнат, зелені іграшки сприяють підвищенню ефективності 

навчально-виховної роботи, але зважайте на те, що надмірна кількість 

зеленого кольору може викликати байдужість і в’ялість. 

Блакитний колір. Блакитний колір сприяє розвитку логічного 

мислення, інтелекту, мовлення. Він лікує енурез, гальмує ріст пухлин, 

підвищує імунітет, послаблює психічне збудження. Тому так корисно 

спостерігати за небом і водою, робити блакитними стіни дитячої та ванної 

кімнат. 

Та слід пам’ятати, що надмірна кількість блакитного кольору підсилює  

безхарактерність людини, послаблює волю, може призвести до проявів 

байдужості. 

Синій колір. Це колір чистого знання та інтелекту. Він допомагає при 

розсіяності, сприяє серйозності, організованості, зміцнює силу духу.  

 Якщо дитина багато малює синім, це свідчить про її бажання 

налагодження гармонічних стосунків із близькими. 

Синій колір зміцнює нервову систему, гасить негативні емоції, 

позбавляє від неприємних спогадів, допомагає пережити емоційні потрясіння, 

очищує духовну сферу. Однак якщо синього забагато, це може пригнічувати, 

призводити до втрати зв’язку з реальністю. 

Синій заспокоює, розслаблює, допомагає при безсонні, знімає спазми, 

зменшує головні болі, але знижує апетит. Як тільки дитина починає розрізняти 
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синій, можна інтенсивно розвивати її пам’ять і мислення. Синій колір лікує 

хвороби горла, бронхіти, артрити, астму, проблеми з головою (струс мозку), 

діарею, знижує жар.  

 Якщо дитині важко заснути чи у неї неспокійний переривчастий сон, 

варто одягнути синю чи темно-блакитну наволочку на подушку, поставити у 

дитячій кімнаті лампу із синім абажуром. Це навіє сон. 

Фіолетовий колір. Цей колір дарує поєднання любові й мудрості. Ним 

лікують рахіти й дерматити. Фіолетовий надає відчуття захищеності, підвищує 

самооцінку, загострює зорове сприймання, але одночасно гасить апетит, 

пригнічує психічні процеси та настрій людини. Перевага фіолетового в одязі 

може свідчити про надчутливість, неврівноваженість та імпульсивність. 

Пурпуровий колір. Є проявом рівноваги всіх психічних процесів, адже 

поєднує в собі збудливу дію червоного та заспокійливу дію синього кольорів. 

Пурпуровий втілює єдність небесного й земного, стихійності та життєвої 

мудрості.  

Білий колір. Це – досконалість і завершеність, позбавлення обмежень і 

повна свобода, чистота і справедливість. Білий колір означає рівність, адже 

вміщує весь спектр кольорів. Він спонукає, надає сил, пробуджує надію, 

посилює енергію інших кольорів. Білий – символ очищення емоційної сфери, 

тому недарма лутки дверей фарбують білим кольором – вважається, що він не 

пропустить зла. Надмірна кількість білого свідчить про ізоляцію, сум та 

розчарування. 

Чорний колір. Чорний – це загадка, таїна та невідомість. Для одних 

чорний колір є символом кінця, смерті, для інших – споглядання чорного дає 

шанс відпочити та набратися сил. 

Сірий колір. Це колір теперішнього, стабільність і гармонія, самотність, 

реалізм. Він знімає суперечності і примиряє крайності. Якщо в одязі 

переважає сірий, це свідчить про нервове виснаження.  
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 Малюк малює сірим? Це ознака страху втрати, прояв суму, 

внутрішнього хворобливого стану, виснаження, втоми, відчуття 

невдоволеності та непотрібності. 

Знаючи характерні особливості впливу кольорів на людину, ви можете 

покращувати здоров’я і впливати на психо-емоційний стан дитини, змінюючи 

кольори в інтер’єрі житла, в дизайні дитячого одягу, додаючи колір (у вигляді 

кольорової солі), яку приймає дитина тощо. 

 

ВЕСЕЛКОВІ КОЛЬОРИ ДЛЯ МАЛОЇ ДІТВОРИ 

Фарби чи не найкращий засіб ознайомлення дитини з кольором 

предметів. Спочатку доцільно ознайомити малюка з основними кольорами і 

лише після повного їх засвоєння переходити до вивчення відтінків.  

Щоб допомогти дітям краще запам’ятати послідовність кольорів 

веселки, Ігор Калинець придумав речення, кожне слово в якому починається 

таким самим звуком, як і назва кольору: Чарівниця Осінь Жар-птаху Зазиває 

Бабин Сад Фарбувати, тобто червоний, оранжевий, жовтий, зелений, 

блакитний, синій, фіолетовий. 

Найперший колір, який починають розрізняти малюки, – червоний, за 

ним – оранжевий, жовтий, зелений, фіолетовий, синій, а останній – блакитний. 

Основні кольори та їх відтінки 

На третьому році життя малюк інтенсивно ознайомлюється з розміром, 

формою та кольором предметів і основне завдання педагогів і батьків – 

допомогти йому в цьому. Бажано постійно називати кольори навколишніх 

предметів і спонукати до цього дитину.  

Для ознайомлення можна використати яблука різних кольорів – зелене, 

жовте й червоне. Запитати у дитини, що між ними спільного (це однакові 

плоди округлої форми) та чим вони розрізняються (усі вони різного кольору). 

Назвати кольори разом.  

Змішуючи основні кольори (жовтий, червоний, синій), можна утворити 

оранжевий, фіолетовий і зелений (див. вкладка 1). 
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 Варто запропонувати малюкові поекспериментувати, змішуючи 

кольори. Бажано використовувати для цього палітру. 

І, звісно, не слід забувати про ігри, віршовані мініатюри й казкові 

оповідки.  

Можна запропонувати дитині стати справжнім чарівником (чарівницею) 

і, взявши тільки три фарби, створити нові кольори. 

Запропонувати малюкові відгадати загадку: 

Довгі палички кругленькі, 

сині, жовті, червоненькі, 

по паперу походили, 

кольори свої лишили. 

(Олівці) 

Прочитайте разом оповідання. Розпочніть розповідь, а дитина 

продовжить, називаючи предмети (див. вкладка 2).  

Коли дитина запам’ятала основні кольори і навчилася розрізняти їх, 

можна братися до вивчення відтінків.  

Доцільно пограти з дитиною у гру, назву якої можна дізнатися, 

відгадавши загадку:  

Тільки дощик прошумів 

за лужком, за лісом, 

хтось у небі рушничок 

вишитий повісив. 

Хто вгадає з діточок, 

що то є за рушничок? 

(Веселка) 

Закличкою до гри „Веселка” стане віршик:  

Літній дощик затихає, 

вже веселка в небі грає: 

з квітів, сонця і води 

п’є веселі кольори. 
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А коли їх назбирала,  

олівцям подарувала. 

І допитливі малята  

кольори всі хочуть знати!  

Ю. Рібцун 

Варто продовжити розповідь у вигляді казки: 

Веселка розсипала свої чарівні кольори і пофарбувала ними олівці. 

(Розсипати на столі перед дитиною олівці.) Це олівці незвичайні, бо вони 

вміють розмовляти. (Піднести олівці до вуха.) Вони прошепотіли мені на 

вушко, що дуже хочуть ближче познайомитися з тобою. 

А чи тобі хочеться познайомитись з олівцями? Скажи олівцям, як тебе 

звати.  

Тепер вони назвуть тобі свої імена. (Почергово показувати олівці, чітко 

промовляючи слова, інтонаційно виділяючи назви кольорів.) 

– Я – червоний. Я – мак, я – вогонь!  

– Я – оранжевий. Я – морква, я – апельсин, я – зоря! 

– Я – жовтий. Я – пшениця, я – сонце! 

– Я – зелений. Я – трава, я – листя, я – ліси! 

– Я – блакитний. Я – незабудка, я – небо! 

– Я – синій. Я – дзвіночок, я – море! 

– Я – фіолетовий. Я – баклажан, я – фіалка! 

Після дощу на небі з’являється веселка. 

– Дивіться! – раптом вигукнув червоний олівець. – Веселка – це я! 

– І я, – додає оранжевий. 

– І я, – сміється жовтий. 

– І я, – говорить зелений. 

– І я, – веселиться блакитний. 

– І я, – вигукує синій. 

– І я, – посміхається фіолетовий. 

Ми можемо дружити! (див. с. 4–5) 
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Запитайте у дитини: „Чи хочеш ти дружити з олівцями? Чи 

запам’ятав (запам’ятала), які кольори у веселки?” 

Любить пензлик мій до свята 

собі чубчик фарбувати. 

Він у райдугу пірнає, 

кожний колір називає: 

„Це червоний – жар неначе, 

це – оранжевий, гарячий, 

жовтий – як пшениця в полі, 

мов трава – зелений колір, 

голубий, як у краплині, 

а наступний колір – синій, 

синій колір, ніби річка, 

фіолетовий, як нічка. 

О. Гашинська 

Намалюйте разом з малюком райдугу. 

Варто пограти з дитиною у гру „Впізнай, якого кольору?”. 

До неї треба підготуватися заздалегідь. Візьміть коробку олівців, 

піваркуша паперу, одну третину якого загорніть (на ній не малюватимуть). На 

цій частині слід зробити аплікацію або намалювати кольоровий олівець 

певного кольору.  

Дитина вибирає аркуш паперу з олівцем певного кольору веселки, потім 

дістає з коробки відповідний олівець, пригадує і малює предмети даного 

кольору (фрукти, овочі, квіти, птахів і тощо). 

Намалювати веселку можна й акварельними фарбами, адже їх кольори 

плавно перетікають з одного в другий. 

Щоб дитина зрозуміла, як важливо знати назви кольорів і розрізняти їх, 

прочитайте їй оповідання: 

Ой принесла весна великого клопоту! Як тільки розтанули сніги, всяк 

тепер мав собі мороку. Довго було усе біле, тепер годі. Кожен обирає свою 



 48 

барву та й панує. От так тепер. Воно й добре. Аби ж тільки всі знали, як та чи 

інша барва називається. А то летить хрущ і гуде: 

– Я ж-ж-ж-жовтий... 

Кульбабка тільки регочеться: 

– Та який же ти жжжовтий? Я жовта. А ти – коричневий.  

Або ще конвалія порозвішувала свої китиці та й хвалиться: 

– А я синя. 

– Та де ж ти синя! Ми синенькі, – озвалися лісові дзвіночки. – А ти – 

біла... 

За рожеву барву мало не побились. А коли почули, що зелена – це барва 

життя, то й стали наввипередки собі зелене брати. Навіть зайчик сидить під 

кущем і все торочить: 

– Я – зелений, я – зелений... Ага?! Я – зелений... 

Тут і жабка не втрималася: 

– Ти зелений? Ой, тримайте мене... Він зелений. А сонце тоді по-твоєму 

синє? 

– Я – зелений, я – зелений... 

– Коли хочеш знати, то жито зелене, і трава, і тополя, і кущ, під яким ти 

сидиш, і я – зелена. Так, я справді зелена. А ти – сірий. Як он той сухий 

пеньок... 

– От добре, що ти підказала. Тепер я сяду під тим пеньком – і ніхто мене 

не помітить. 

Д. Чередниченко 

Після читання тексту доцільними будуть запитання на зразок: 

1. Якого кольору було так багато взимку?  

2. Які кольори принесла весна? 

3. Чи знаєш ти, якого кольору насправді хрущ, кульбабка, конвалії, 

дзвіночки, жабка, зайчик? 

4. Чому так важливо зайченяті знати, якого кольору його шубка? 

Продовженням бесіди може стати вправа „Виправ художника”.  
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Розглянь картинки і скажи, що неправильно розфарбував художник (див. 

вкладка 3). 

Можна прочитати дитині вірш: 

Зайченя мале хвалилось: 

– Я од снігу побілилось. 

А як в ліс весна прибуде, 

я тоді зеленим буду! 

і запитати: „Так чи не так? А як?”  

Вправа „Оживи картинки” допоможе дитині краще розрізняти і 

називати кольори та їх відтінки. 

Розгляньте разом з дитиною картинки і запитайте: „Які кольори 

знадобляться, щоб розфарбувати їх? ” (див. с. 6). 

Доцільно прочитати малюкові оповідання:  

Намалював Максимко Півня, а розфарбувати забув. Пішов Півень 

гуляти. 

– Що ти ходиш таким нерозфарбованим? – здивувався Собака. 

Подивився Півень у воду. І справді – Собака правду каже.  

– Не журись, – сказав Собака. – Іди і попроси Фарби: вони тобі 

допоможуть. 

Прийшов Півень до Фарб і просить: 

– Фарби, Фарби, допоможіть мені! 

– Добре, – сказала Червона Фарба і розфарбувала йому гребінець і 

борідку. 

А Синя Фарба – пір’ячко на хвості. Зелена – крильця. А Жовта – груди. 

– Ось тепер ти справжній Півень! – сказав Собака... 

За В. Сутєєвим 

Вправа „Що може бути жовтим (червоним, синім, зеленим тощо)?” 

активізує пам’ять, допоможе збагатити словниковий запас малюка (див. с. 7–

8). 
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Якщо малюкові вагається, варто допомогти йому: прочитати віршик, 

пригадати разом предмети відповідних кольорів. 

Фарби чарівні я маю, 

з ними малюночок мій оживає. 

Сонечко – жовте, яскраве, 

небо – блакитне, хмаринки – біляві. 

Маки – червоні, зелена – травичка, 

в косах у ляльки – рожевая стрічка. 

Котик – сіренький сидить біля хати. 

З фарбами можу я все малювати. 

Є. Орлова 

Прочитайте дитині оповідання:  

Вибиралась мати зі своєю маленькою донечкою до бабуні в гості. 

Посадила її перед дзеркалом і стала чепурити. Чесала коси, вплітала стрічки... 

Доня тішилася стрічками, а далі спитала:  

– Мамо, якого вони кольору? 

– Голубі, як  твої очка, – сказала мама. 

Сподобалось доні, що в неї оченята, як незабудки. Подумала і спитала: 

– А які мої коси, мамо? 

– Золотисті, доню, як пшеничне колосся. 

Усміхнулася доня вдоволена.  

– А губи, мамо?  

– Червоні, – сказала мати. 

– Червоні як що, мамо? 

– Червоні, як ягідки малини. Але тепер, доню, я тебе щось спитаю. 

Якого кольору земля? 

– О, я це знаю, мамо. Земля чорна.  

– Чорна як що, доню? 

– Глянула доня на свої рученята, засоромилась і відразу побігла до 

умивальника. 
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А чому, діти? 

Т. Білецька  

Доцільно запропонувати малюкові пограти в гру „Допоможи 

художнику”. Можна звернутися до дитини з проханням: „Художник хоче 

намалювати чотири пори року, але в нього на палітрі лише чотири кольори: 

білий, червоний, жовтий і синій. А йому б так хотілося намалювати 

блакитнуватий сніг, оранжеве осіннє листя, коричневі стовбури дерев, рожеві 

весняні квіти... Він просить тебе допомогти йому розфарбувати картинки.  

Чи пам’ятаєш ти, які фарби треба поєднати, щоб утворився зелений 

колір? (Синю й жовту.) Які фарби ти візьмеш, щоб зробити рожевий колір? 

(Білу та червону) А блакитний? (Білу й синю) Які кольори треба змішати, щоб 

утворився оранжевий? (Жовтий і червоний) А коричневий? (Червоний, жовтий 

і синій)” (див. с. 9). 

Запропонуйте малюкові поекспериментувати, змішуючи кольори. 

Використовуйте для цього палітру. 

Відгадай: 

Захопився майстер ділом, – 

все фарбує тільки білим. 

Що ж лишається робити? 

Фарби іншої нема. 

Відгадали, любі діти, 

хто малює так?... 

(Зима) 

І. Кульська 

Відгадай: 

Як помандрує по гаях 

з чарівним пензлем у руках – 

все розмалює на путі, 

берези стануть золоті! 

І ми її уклінно просим: 

– Заходь у гості, щедра... (осінь) 

 

Послухай: 

Ой, які ж малюнки стали – 

диво весняні, 

в них струмочки заспівали 

ніжну пісеньку весні. 

Подивися, Сонце-брате,  

Послухай: 

Шепочеться вербичка 

з веселим вітерцем. 

А сонечко травичку 

малює промінцем – 

травичку, і ромашку, 
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на портрет весняний свій: 

все засяяло, заграло 

на оновленій землі. 

і щебетливу пташку 

сонечко малює 

ранковим промінцем. 

Т. Коломієць 

Закріпити отримані малюком знання можна за допомогою казочки: 

Було це дуже-дуже давно. Наша земля була сірою та голою. Не було на 

ній ані рослинки, ані тваринки. Не було тих прекрасних кольорів, які 

прикрашають нашу землю зараз. І ось одного разу в небі з’явилась чарівниця 

Веселка. Глянула вона на сіру землю і засумувала. Пустила Веселка на небо 

блакитний промінець, і небо, яке давило землю своєю сірістю, піднялося 

високо-високо і заголубіло. Зраділа Веселка і засміялась. Разом з іскринками 

сміху бризнули на землю різнокольорові промінці.  

Де торкнувся червоний промінець, там з’явились полунички, помідори, 

розквітли маки і тюльпани. Веселка пустила оранжевий промінчик, і на 

деревах засяяли ліхтарики апельсинів та абрикос, а сірий зайчик витягнув з 

землі соковиту оранжеву морквину. Жовтий промінець подарував землі 

сонечко, кульбабку, курчат та каченят. Зелений промінець розфарбував 

травичку, листочки, довгасті огірки та круглі кавуни. Блакитний промінчик 

торкнувся пелюсток дзвіночків та незабудки, розфарбував річку. Синій 

промінець ніжно погладив широку спину кита, торкнувся синички, 

розфарбував волошки, а фіолетовий подарував свою фарбу фіалкам, сливам та 

баклажанам. І все навколо стало яскравим та різнобарвним. Відтоді чарівниця 

Веселка з’являється щоразу, коли сонечко світить крізь дощик. Встає вона над 

землею і дивиться: „Чи всі кольори на місці? Чи гарно прикрашена земля?” 

Ю. Рібцун 

(Запропонувати дитині допомогти Веселці – розфарбувати картинку.) 

(див. с. 10). 

Прочитайте малюкові вірш: 

Ось візьму я олівці 

різнокольорові. 
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Намалюю олівцями 

літо веселкове. 

Жовтим намалюю 

сонце золоте, 

а навкруг ясніє 

небо голубе. 

Ось дзвіночки сині 

зацвітуть під кленом, 

а ялинку пишну 

я зроблю зелену. 

Олівцем коричневим  

кущі намалюю, 

і оранжевим навколо 

квіти розфарбую. 

А червоний колір скаже, 

де росте малина... 

Ось і вийшла у нас 

чудова картина. 

Ю. Рібцун  

Теплі та холодні кольори 

Кольори діляться на теплі й холодні. Теплі – це кольори руху й дії, 

холодні – статики та спокою. Зелений вважається нейтральним кольором (див. 

вкладка 4). 

Щоб допомогти дитині засвоїти температурну характеристику кольору й 

зацікавити її, доцільно провести з малюком такий дослід. Можна взяти 

склянку з чистою водою кімнатної температури. Опустити у неї термометр, а 

потім освітити склянку червоним світлом. Можна побачити, що стовпчик 

термометра піднімається. Якщо спрямувати на склянку синій промінь, 

температура почне знижуватись. 
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Варто пограти з дитиною в гру „Теплий – холодний”. Можна почергово 

показувати малюкові різні предмети, а він, дивлячись на них, хай відповість 

„теплий” чи „холодний” колір цього предмета. 

 

МЕЛОДІЇ КОЛЬОРОВИХ ЗВУКІВ 

Малювання нерозривно пов’язане з розвитком усіх психічних процесів. 

Важлива роль у цьому належить мовленню, адже, щоб намалювати той чи 

інший предмет, слід знати його назву, окремі складові, вміти виділити та 

описати його характерні ознаки (колір, форма, розмір тощо). Тому так 

важливо малювати, паралельно удосконалюючи мовлення. Розвивати 

звуковимову, збагачувати словниковий запас, формувати зв’язне мовлення 

можна під час читання малюкові казок, оповідань, відгадування загадок, 

вивчення напам’ять віршованих мініатюр, повторення скоромовок. 

Запропоновані далі ігри допоможуть вивчити з дитиною кольори, одночасно 

розвиваючи мовлення. 

Завдяки грі „Кольорові піжмурки” дитина не лише закріпить назви 

основних кольорів та їх відтінків, а й удосконалить звуковимову, адже 

предмети у грі підібрані так, що назва кожного містить один і той самий звук. 

Крім того, малюк зможе збагатити свій словник, а також розвинути 

граматичну сторону мовлення узгодженням назв кольорів з числом і родом 

іменників. 

Можна, наприклад, розповісти дитині, що у країні Кольорів у 

різнобарвних будиночках жили-були фарби. Якого кольору була фарба, такого 

кольору був і будиночок, і предмети, що знаходились у ньому. А потім 

запитати: „Як ти гадаєш, якого кольору фарба живе у цьому будиночку?” 

(Синя) Як ти здогадався? (Фарба розфарбувала кожен предмет на цій картці 

у синій колір). 
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синя скакалка  
 

сині весняні проліски 

 

синя сумка 

 

пухнастий синій светр 

 

сині ласти і маска 

 

синій пилосос 

 

синя пластмасова миска 
 

синя смугаста сорочка 

 

синя каструля 

Я називатиму картинку та її колір, а ти показуй її та повторюй за мною”. 

Зображені на картинці предмети та їх колір дитина може називати самостійно. 

Можна називати зображення неправильно (плутати звуки), а дитина 

повинна виправити вас. 

Граючи з дитиною, багаторазово повторюйте назви одних і тих самих 

кольорів, адже саме так малюк найкраще запам’ятає їх. 

Можна запропонувати малюкові пограти у гру „Кольоровий світ 

навколо”, яка сприятиме не лише засвоєнню назв відтінків, а й формуванню у 

дитини навичок словотворення. 

Можна назвати малюкові предмет, а він намагатиметься утворити від 

нього назву кольору. Наприклад: малúна – малúновий, чорнúця – чóрний, 
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абрикóса – абрикóсовий, вúшня – вишнéвий, пісóк – пісóчний, салáт – 

салáтовий, бузóк – бузкóвий, молокó – молóчний, шоколáд – шоколáдний, 

лимóн – лимóнний, фіáлка – фіáлковий, олúвки – олúвковий, буряк – 

бурякóвий, корá – корúчневий, волóшка – волошкóвий, болóто – болóтний, 

горóх – горóховий, мóрква – морквяний, кáва – кáвовий.  

Прочитайте дитині вірш та оповідання: 

Кожній квітці навесні 

кольорові сняться сни: 

кульбабі сняться золоті, 

тюльпанові – червоні, 

і дуже-дуже голубі 

дзвіночку лісовому. 

Бузку бузкові сняться сни, 

волошці – волошкові, 

ромашці – срібні від роси, 

фіалці – фіалкові. 

А. Костецький 

Послухай: 

– А якого кольору сніг? 

– Малинового, – сказала малина. 

– Вишневого, – сказала вишня. 

– Бузкового, – сказав бузок. 

– Небесного, – сказало небо. 

І кожен правду сказав, бо кожен згадав своє літо. 

Д. Чередниченко 

Варто запропонувати дитині назвати лише „смачні” кольори. 

Вправа „Як сказати краще?” допоможе розвинути у малюка чуття 

мови, визначити рівень сформованості лексичної поєднуваності слів, тобто 

вміння добирати найвиразніші прикметники до іменників. 
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Можна, наприклад, запитати: „Як сказати краще: карі очі чи коричневі 

очі? Карі черевики чи коричневі черевики?” Запропонуйте дитині такі пари 

слів: карі очі – коричневі черевики, сивий дідусь – сизий голуб, рум’яні 

щічки – червоні капці, руда білка – оранжева морквина, гнідий кінь – 

коричневий портфель, буре ведмежа – коричнева шафа. 
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Я ХУДОЖНИК І МАСТАК, МАЛЮВАТИ ВМІЮ ТАК... 

 

Так само, як існує багато зображувальних матеріалів, є безліч способів 

малювання. Запропоновані ігрові прийоми, віршовані мініатюри та казкові 

оповідки познайомлять з основними традиційними і нетрадиційними 

способами малювання на кожному віковому етапі та допоможуть розвинути 

дрібну моторику, що сприятиме загальному психофізичному розвитку малюка. 

Перед тим, як почати малювати, потрібно провести з дитиною 

підготовчу роботу. Це спостереження за живою природою, читання художніх 

творів, розглядування ілюстрацій, картин, слухання музичних творів, 

відгадування загадок, вивчення напам’ять віршованих мініатюр, а також різні 

ігри, вправи тощо. 

Щоб допомогти дитині оволодіти навичками малювання, педагоги та 

батьки мають знати, як і у якій послідовності слід будувати свою роботу, як 

найкраще та найдоступніше познайомити малюка із художніми матеріалами, 

пояснити той чи інший зображувальний прийом. Запропонована послідовність 

роботи з дітьми відповідно до їх психофізичних та вікових особливостей, 

методичні рекомендації до кожного етапу допоможуть комплексно підійти до 

формування зображувальних навичок у дітей. 

РАННІЙ ВІК (1–3 РОКИ) 

Дитина раннього віку за участі дорослих може: 

1. Правильно сидіти за столом. 

2. Ознайомитись з художніми матеріалами (олівці, фломастери, фарби, 

пензлі, папір) та навчитись користуватися ними, зокрема: 

– малювати фломастером, олівцем або фарбою на папері, не м’яти його; 

– водити пензликом, не натискаючи, набирати фарбу на весь ворс, зайву 

віджимати о вінця баночки, гарно промивати пензлик; 

– легко водити олівцем по паперу, супроводжуючи зором рух руки; 

– не брати олівця (фломастер, пензлик) до рота. 

3. Діяти за аналогією, доповнювати (завершувати) розпочатий малюнок. 
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4. Створювати образи під керівництвом дорослого та самостійно. 

Детальніше зупинимось на кожному з напрямків. 

Коли дитина засвоїла правила застосування предметів для малювання, 

можна переходити власне до самого процесу. Для цього варто знати, що 

існують різні прийоми навчання дитини малюванню окремих предметів: 

 поетапне пояснення і показ зображуваного; 

 пояснення в цілому; 

 частковий і повний показ зображення; 

 словесні вказівки, заохочування; 

 домальовування предмета малюком; 

 націлювання дитини на малюнок (щоб вона безпорадно не 

маніпулювала олівцем, можна взяти руку малюка у свою і 

працювати разом). 

Найкраще, якщо навчання дитини цього віку буде мати наочно-дійовий 

характер. Послідовність виконання малюнка доцільно супроводжувати 

поясненням відповідних дій.  

Можна розпочати малювання з крапочок.  

 Погодуємо пташок. 

Щоб зацікавити дитину, на аркуш паперу варто наклеїти чи намалювати на 

ньому зображення курчат або горобців (див. с. 11). Можна запропонувати 

дитині погодувати їх зернятками, прочитати віршик чи повторити слова 

скоромовки:  

Повтори за мною: 

Не турбуйте курку, 

Клює курка крупку. 

Крупка дрібненька, 

Курка рябенька. 
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Послухай: 

Накупили горобці 

Кольорових олівців, 

Щоб малі горобенята 

Вчились просо малювати. 

П. Коваль 

 Пригощає соняшник. 

Крапками можна зобразити насіннячко у соняшника (див. с. 12). 

Послухай: 

Сів горобчик на соняшник, 

Гойдається. 

Як дістатись до зерняток,  

Питається. 

Насінинок, пташечко, 

Не чіпай. 

Хай дозріють зернятка, 

Почекай.  

О. Тимофєєва 

 

Відгадаймо  разом: 

На сонечко я схожий 

І сонечко люблю, 

До нього повертаю 

Голівоньку свою.  

(Соняшник) 

 

Після того, як дитина здатна намалювати крапки, переходять до 

зображення коротких штрихових ліній. Таким чином можна зобразити дощик, 

травичку, сонячні промінці, голочки на їжачиній спині, щіточку. 
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 Дощику, дощику, припусти! 

Доцільно поспостерігати разом з малюком, як пливуть хмари на небі, як 

накрапує дощ, як розливаються калюжі, пригадати пісеньки чи віршики про 

дощик і тільки після цього приступати до малювання.  

Спочатку запропонуйте дитині розглянути чистий аркуш блакитного 

паперу. Розповідь можна розпочати так: „Ось який ясний день! Яке все чисте і 

прозоре! Ой, хмара насувається! Дощик починається!”. Намалюйте на аркуші 

велику чорну хмару, покажіть пальцями, як крапає дощ, запропонуйте дитині 

виконати разом пальчикову гімнастику. 

 Вправа „Крап-крап-крап”. Подушечки пальців обох рук притиснути 

до столу. Наче граючи на піаніно, поперемінно постукувати ними. Доцільно 

супроводжувати рухи звуконаслідувальними словами „крап-крап-крап”. 

Послухай: 

Між ялинкових 

пухнастих лап 

Дзвінко дощик: 

крап-крап-крап! 

 

 

Ускладненням варіантом цієї вправи може слугувати наступна. 

 У вправі „Рясний дощик” кожний рядок вірша супроводжується 

виконанням рухів пальчиками. На звуки „ти-ди-ди” слід ритмічно постукувати 

вказівним і середнім пальцями правої руки. 

Повтори за мною: 

На долоньку дощик крапнув: 

Ти-ди-ди... Ти-ди-ди... 

 

Долоню лівої руки розташувати 

горизонтально. Ритмічно стукати по долоні. 

На травичку і на хату: 

Ти-ди-ди... Ти-ди-ди... 

Поворушити пальцями лівої руки, 

розташованої вертикально, долонею від себе – 

травичка; зігнути пальці лівої руки під кутом, 

утворивши „дах”. Ритмічно постукувати по 

„даху”. 

Стукотів у шибку він: Вказівним пальцем лівої руки намалювати у 
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Ти-ди-ди... Ти-ди-ди... повітрі прямокутник. Стукати по лівій долоні, 

розташованій вертикально. 

Залунав частіше дзвін: 

Ти-ди-ди-ди-ди-ди-ди... 

Ю. Рібцун 

Стукати по лівій долоні, розташованій 

вертикально, у прискореному темпі. 

Після виконання пальчикових вправ показати, як малювати дощик. Для 

підсилення емоційного фону можна включити музику „Шум дощу” чи „Звуки 

природи”. Дитина ритмічно наносить штрихи (крапельки), то уповільнюючи, 

то прискорюючи рухи (див. с. 13). 

 Вивчи напам’ять: 

Ходить дощик по травиці 

Тихо-тихо, наче киця. 

Лапки в дощика м’які, 

Тільки мокрі он які! 

В. Струтинський 

Послухай: 

Дощик теплий, дощик синій 

Цілий день співав в долині. 

І під цей весняний спів 

У долині луг зацвів. 

В лузі повно квіточок 

І маленьких діточок. 

М. Стельмах 

 

Доцільно продовжити розповідь так: „Дощик затихає і вже зовсім затих. 

Тільки на землі залишилися калюжки”.  

Разом з малюком намалюйте плями – калюжі. Розглядаючи разом з 

дитиною виконаний малюнок, похваліть її, промовляючи: „Який в тебе 

гарний, сильний дощик пройшов! Дощик йде все тихіше і тихіше. Зараз він 

закінчиться, визирне сонечко і ми з тобою підемо гуляти”. 



 63 

 Рости, травичко зелененька! 

Обов’язково, використовуючи спостереження та ігрові прийоми, 

показати дитині, як малювати травичку. Доцільно разом з дитиною розглянути 

траву, провести пальчиками по стеблу зверху вниз, визначити її колір, 

звернути увагу на ступінь насиченості кольору. 

Під час малювання травички бажано залучити до заняття іграшкову 

корівку (кізочку, коника, зайчика тощо). Можна сказати дитині, що корівка 

дуже зголодніла і її треба нагодувати. Це має викликати у малюка співчуття і 

бажання допомогти іграшковому персонажу.  

Далі нагадати, що трава зеленого кольору, показати, як потрібно 

малювати її короткими штришками, спонукати дитину вільно розташовувати 

штрихи по всій поверхні аркуша. Спостерігаючи за роботою малюка, 

запропонуйте йому намалювати якомога більше травички, бо корівка дуже 

зголодніла; похваліть дитину від імені ігрового персонажу (див. с. 14). 

Послухай: 

Ой, корівонька пішла 

Пастись на травицю. 

Нам корівонька дала 

Молока дійницю. 

Вані і Тетянці – 

Вийде всім по склянці. 

Всім попить дістанеться 

І коту зостанеться. 

О. Висоцька 
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Послухай: 

На лужок примчали діти, 

Наче бджілок рій, 

І гайда шукати квіти 

У траві густій. 

Поспитав у сонця вітер: 

Спробуй, зрозумій, 

Де тут діти, а де квіти 

У траві густій. 

П. Осадчук  

Малювання травички можна повторити, щоб дитина наносила штришки 

із різним нахилом – довші та коротші.  

 Щітки-помічниці. 

Найкращими є натуральні щітки. Покажіть дитині різні щітки, розкажіть 

про їх призначення, продемонструйте, як користуватися зубною щіточкою, 

запропонуйте намалювати ворсу в щітках (див. с. 15). 

Ворсу щітки краще малювати шляхом ритмічного проведення коротких 

вертикальних ліній на близькій відстані одна від одної. Обов’язково зверніть 

увагу дитини на те, що олівцем потрібно натискувати з однаковою силою.  

Прочитайте малюкові оповідання: 

У Оксанки є чотири чарівні щітки. Першою щіткою Оксанка чистить зуби. 

Другою щіткою Оксанка чистить сукню. Третьою щіткою Оксанка чистить 

черевики, а четвертою – підмітає підлогу. От Оксанка молодець!  

 Вивчи напам’ять: 

В мене щіточка зубна, 

Подивіться: ось вона! 

Зверху вниз і навпаки 

Чищу зуби залюбки. 

Ю. Рібцун 
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Послухай: 

Щітка щітці говорила: 

– Я щоранку щось робила. 

Щітка щітці відказала: 

– Ти щоранку міцно спала. 

Щоб дві щітки не сварились, 

ми раненько пробудились, 

Одна – вікна промиває, 

Друга – килим вичищає.  

 В кінці роботи варто запропонувати дитині пограти. За допомогою 

предметів-замінників можна почистити ляльці зуби, розчесати шубку зайчику, 

почистити взуття Івасику тощо. 

Основна увага під час малювання приділяється характеру рухів дитини. 

Малюк 2–3 років захоплений рухом руки і лінією, що лишається на папері. Від 

прямих ліній дитина переходить до малювання кружечків. Із комбінацій ліній 

та кружечків виникають зображення певних предметів, яким сама дитина дає 

назви і від цього отримує величезне задоволення. Навіть звичайне 

споглядання кольорових плям викликає у малюка емоційний відгук і посилює 

відчуття радості.  

Щоб малюкові було цікавіше знайомитися із зображувальним 

матеріалом, процес малювання можна провести у формі гри. Для цього зробіть 

відповідні насадки-символи на пензлики. 
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Малюки у цьому віці із задоволенням малюють плями різного кольору, 

предмети, які не потребують точної передачі форми. 

 Сонячні зайчики.  

Проводити це заняття доречно у яскравий сонячний день.  

Спочатку прочитайте дитині вірш: 

Вранішнє сонечко, лагідне сонечко, 

Пошли промінці у наше віконечко. 

Зайчиків сонячних будем пускати, 

Хочемо з ними сьогодні пограти!   

(Ю. Рібцун) 

Пускаючи сонячного зайчика за допомогою дзеркальця, примовляйте: 

– Сонячний зайчик зазирнув у твої оченята. Потім побіг далі по 

обличчю, ніжно погладив його долоньками по лобику, носику, ротику, посидів 

на щічці, на підборідді. І стрибнув прямо до рук! Погладь його обережно, щоб 

не злякати. Він заліз до тебе за пазуху? Приголуб його там! Він не бешкетник 

– він любить і пестить тебе.  

А тепер разом з дитиною спробуйте впіймати сонячного зайчика. 

– Подивися, зайчик стрибнув на аркуш паперу. Я його зараз впіймаю! 

(Намалювати яскраву жовту пляму на своєму аркуші паперу). А тепер 

сонячний зайчик стрибнув до тебе, на твій аркуш. Впіймай його! Намалюй 

багато сонячних зайчиків. (Дитина малює) А тепер промінчикові треба йти 



 67 

далі. Візьми його в долоньки, витягни ручки якомога далі вперед і вгору. 

Випусти зайчика, помахай йому ручкою. 

  

 Осінь, осінь, листопад... 

Разом з дитиною варто поспостерігати за листопадом, позбирати 

листочки. 

При малюванні доцільно використовувати метод співпраці: ви 

намалюєте панораму (дерéва), а малюк доповнить її, малюючи на них 

листячко (див. с. 16).  

 Малювати, використовуючи метод пасивних рухів.  

Послухай: 

Дощик день у день іде, 

Поглянь у вікна – ось він. 

Із вереснем до нас веде 

Холодну, мокру осінь. 

Послухай: 

Жовте листя опадає, 

Облітає тихий сад. 

Рання осінь поспішає, 

Наступає листопад. 

Л. Первомайський  
 

 Святковий  салют. 

Під час свят спостерігайте салют. Запропонуйте дитині намалювати 

вогні салюту, показавши прийоми нанесення мазків, дуг, ліній (див. с. 17). 

Покажіть дитині, як користуватися печаткою та малювати гребінцем.  
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Відгадаймо разом: 

В нічнім небі розлетілись 

Вогники і там, і тут. 

Це із святом нас вітає 

Радісний ясний... (салют) 

Ю. Рібцун 

 Вечірні вогники. 

Готуючись до малювання вогнів у вікнах будинків, під час вечірньої 

прогулянки доцільно поспостерігати, як загораються вогні у темних вікнах 

будинків, прочитати дитині вірш: 

 Темний вечір за шибками, 

Сон на крилах вже летить. 

Небеса блищать зірками, 

Та ... (ім’я дитини) ще не спить. 

Запропонуйте дитині аркуш, де на темному тлі зображені будинки без 

вікон. Зверніть увагу дитини на те, що надворі зовсім темно, немає жодного 

вогника (див. с. 18). Нехай маля намалює (“запалить”) вогники в будинках і 

переконається, що на вулиці відразу посвітлішає.  

 Під час роботи варто заохочувати дітей самостійно водити пензликом, 

малювати вогники у різних місцях аркуша, помічати, де темно, а де 

посвітлішало. 

 

 З неба падають сніжинки. 

Під час зимової прогулянки поспостерігайте за снігопадом, укажіть 

дитині на схожість між заметами і живими істотами.  
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Дитина малює сніг, гірку. Заохочуйте малюка побачити, що форми плям 

схожі на будь-які предмети.  

Послухай: 

Сніг біленький і м’який – 

Подивитись любо. 

І дерева й малюки 

Одягають шуби. 

В. Паронова 

 

 

 

Послухай: 

Білий сніг – холодний пух – 

Побілив усе навкруг.  

Вітерець пушок збирає,  

Гарні шапочки сплітає:  

І дубкам, і грибкам,  

І берізкам, і кленкам.  

А малій Ганнусі  

Шапочку плете бабуся.  

В. Заєць 

 Стриб-скік зайчик по сніжку. 

На кінчик пензлика доцільно одягнути фігурку зайчика. Можна 

продемонструвати, як зайчик стрибає по аркушу, залишаючи на ньому свої 

сліди. Після цього вимийте пензлик та передайте його дитині. Малюк під 

наглядом (або за допомогою) дорослого набирає фарбу, знімає зайву, 

„стрибає” пензликом по аркушу, промовляючи „стриб-скік”. 
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Послухай: 

Уранці біля хати 

Малесенькі сліди – 

Зайчаточко вухате  

Приходило сюди. 

Стояло біля хати, 

Ступило на поріг, 

Хотіло нам сказати, 

Що випав перший сніг. 

Л. Куліш-Зіньків 

 Засніжена вулиця. 

Разом з дитиною варто поспостерігати за снігопадом. Зверніть увагу на 

те, як сніг поступово вкриває все навколо – дерева, будинки, вулиці... 

Запропонуйте дитині розповісти, де лежить сніг.  

 Покажіть, що на снігу можна малювати так само, як і на аркуші 

паперу. 

Заздалегідь приготуйте аркуш із зображенням панорами вулиці (див. 

с. 19). Дитина доповнює малюнок, малюючи сніг. Запропонуйте малюкові 

ритмічними мазками намалювати сніжинки в певних місяцях на аркуші (на 

даху, лаві, на деревах тощо). Закінчивши роботу, разом з дитиною розгляньте 

малюнок, заспівайте пісеньку чи прочитайте вірш.  

Послухай: 

Ой, до дівчинки Яринки  

Позліталися сніжинки.  

Прямо линуть і навкіс – 

Сніг на щічки і на ніс.  

Стала дівчинка Яринка,  

Як засніжена ялинка.  
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Хоч бери і в білій тиші  

Іграшки навкруг розвішуй.  

В. Крищенко 

 

 

 

Послухай: 

З неба падають сніжинки 

На дерева, на будинки, 

На майдани, на садки, 

На ялинки, на дубки. 

Біле-біле все навколо, 

Ясне й чисте, як ніколи! 

Мов пухнаста ковдра, ліг 

Скрізь на землю білий сніг. 

Н. Забіла 

 Прикрасимо ялиночку. 

До малювання новорічної ялинки обов’язково треба підготуватись. 

Разом з дитиною розгляньте зображення прикрашеної ялинки, потім можна 

прикрасити ялинку вдома чи в с дитсадочку, помилуватися нею, заспівати 

пісеньку чи загадати загадку. 

Варто приклеїти на аркуш вирізану із зеленого паперу ялинку, 

звернувши увагу дитини: „Нема вогників на гілках! Їх потрібно запалити” 

(див. с. 20).  

Яскравими мазками дитина малює на ялинці вогники та ліхтарики.  

Можна так звернутися до дитини: „Стало весело нашій ялиночці! 

Ялиночко, ялиночко, нашій ... (ім’я дитини) посвіти, посвітити! Нашу ... (ім’я 

дитини) звесели, звесели!”. 

 Запропонуйте дитині ліхтарики, гірлянди та намистинки намалювати 

пальчиками.  

Відгадай: 

Що за гостя в нас така: 

І зелена, і струнка, 
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Сяє зірка угорі, 

На гілочках – ліхтарі. 

І ростуть на ній не шишки, 

А цукерки та горішки. 

(ялинка) 

Г. Демченко 

 

Послухай: 

У лісі, в лісі темному, 

Де ходить хитрий лис, 

Росла собі ялинонька, 

І зайчик з нею ріс. 

Ой, снігу, снігу білого 

Насипала зима! 

Прибіг сховатись заїнько, 

Ялиноньки – нема. 

Ішов тим лісом Дід Мороз, 

Червоний в нього ніс. 

Він зайчика-стрибайчика 

У торбі нам приніс. 

Маленький сірий заїнько, 

Іди, іди до нас! 

Дивись, твоя ялинонька 

Горить на весь палац! 

І. Нехода 

  Новорічне свято в лісі. 

Пограйте з дитиною, імітуючи танці ведмедика та зайчика на 

новорічному святі. Покажіть малюкові іграшкових зайчика та ведмедика, 

повідомте, що ведмедика та зайчика ми запросили на новорічну ялинку. 

Покажіть дитині зображення ялинки, яке виконали напередодні. Можна так 

звернутися до дитини: „Ведмедик і зайчик будуть танцювати. Їм буде дуже 
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весело. Ведмедик топав ось так” (намалювати на окремому аркуші великим 

пензлем великі сліди). А зайчик стрибав ось так (намалювати дрібні сліди 

меншим пензликом)”. Запропонуйте дитині повторити ваші дії і теж 

намалювати великі та маленькі сліди під ялинкою.  

 

 

 

 

 

 

Послухай: 

В лісі випав білий сніг, 

Наступає Новий рік. 

Стали думати звірята, 

Як зустріть чудове свято. 

– Ось ялинка зелененька, 

Ні велика, ні маленька.  

Ми прикрасимо її,  

Заспіваємо пісні. 

Білка принесла горішки, 

Їжачок – гриби та шишки, 

Ведмежатко – пряники  

Та смачні медяники. 

В. Паронова 

 Можна взяти пензлі різного розміру, одягти на них фігурки ведмедика 

і зайчика. 

 Хто, хто у  лісі живе? 

Разом з дитиною роздивіться панораму лісу, на якій зображено силуети 

ялинок, сліди звірів на снігу: розкажіть, які звірятка живуть у лісі, які сліди 

залишають вони на снігу.  

 Запропонуйте дитині показати, як стрибає зайчик, як біжить лисичка, 

ходить ведмідь.  

Намалюйте разом сліди звірят, використовуючи пензлики різних 

розмірів з фігурками персонажів (див. с. 21). Закінчивши роботу, запитайте у 

дитини, які звірі пробігали по лісу і де чиї сліди.  
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Послухай: 

– Ой, маленьке зайченятко, 

Де твоя домівка-хатка? 

– В мене хатка – за горбочком, 

Під ялинкою й дубочком. 

В. Крищенко 

 

 

Послухай: 

Подивіться, скільки снігу 

Зайцям випало на втіху! 

Не помітиш їх узимку – 

Стали наче невидимки. 

Лиш мережки у снігу 

Залишають на бігу. 

О. Богемський  

Дитина цього віку із задоволенням малює лінії. Малюк щось зображує не 

за задумом; провівши кілька ліній, він знаходить їх подібність до певних 

речей. Тому, щоб малювання носило саме зображувальний характер, а не було 

просто маніпуляцією олівцями чи фарбами, потрібно спрямовувати увагу 

дитини на створення образів (за прикладом дорослого або самостійно).  

 Доріжка для мишки. 

Малювання доріжок можна супроводжувати імітацією звуконаслідувань. 

Так, наприклад, малюючи доріжку для мишки, доцільно вимовляти звук „і-і-і”; 

малюючи дорогу для машини, промовляти „б-б-б” тощо.  

 

 

Повтори: 

Їде мишка на машині 

У сивенькій кожушині. 

Від садка і до садка. 

В неї пісенька така: 

І-і-і... 

 



 75 

 Лялька Маша катається на санчатах. 

Разом з дитиною можна поспостерігати за катанням дітей на санчатах, 

відстежити, які сліди залишають санчата на снігу – дві паралельні лінії. 

Доцільно заздалегідь на аркуші зобразити гірку, вирізати силует ляльки на 

санчатах (див. вкладка 5).  

Разом з дитиною розгляньте зображення гірки, з якої з’їжджає лялька. 

Пересувайте санчата, ніби вони спускаються з гірки. Можна так звернутися до 

дитини: „Спускаються санчата вниз. Міцніше, Машенька (ім’я дитини), 

держись! Поїхала Маша на санчатах вниз і залишилися на снігу доріжки від 

санчат. Ось вони які!” (намалювати паралельні лінії в різних напрямках на 

окремому аркуші). Після цього дитина на своєму аркуші малює такі самі 

“доріжки”. 

Послухай: 

У маленької Оксани 

Є прудкі новенькі сани, 

Та Оксані прикро й гірко – 

Сани не везуть на гірку. 

В. Литвиненко 

Послухай: 

Вихором клубочеться  

З-під санчаток сніг. 

Стелеться веселий  

Над рікою сміх. 

Сяду на санчата   

Під веселий сміх.   

А назустріч – вітер!   

А назустріч – сніг!   

В. Мордань  
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 Сонечко, сонечко, визирни у віконечко! 

Для виконання роботи знадобиться макет віконечка з віконницями (див. 

с. 22). Вікно зачинено. Можна разом з дитиною попросити сонечко: „Сонечко, 

сонечко, визирни в віконечко!” Віконниці відкриваються. У вікні з’являється 

зображення сонечка. Віконниці знову закриваються і сонечка не видно. Так 

повторюється 2–3 рази. Після цього запропонуйте намалювати сонце у 

віконці. Дитина малює. Потім сонечко вставляється у віконце.  

Повтори: 

Сонечко, сонечко, 

Визирни в віконечко, 

На весняні квіточки, 

На маленькі діточки. 

(з народного) 

Послухай: 

Сонечко, сонечко, 

Відчини віконечко, 

Подивись на сонечко! 

Оббіжимо кругом хати: 

Будемо на сонечку гуляти. 

(з народного)  

 Тануть бурульки. 

У книжці можна показати малюкові бурульки, на прогулянці разом з 

дитиною поспостерігати, як тануть бурульки, прочитати вірш: 

 Ще навколо біло-біло, 

Та вже сонечко пригріло 

І з-під стріхи: капу-капу! – 

Прямо цуцику на лапу. 

Цуцик носа підставляє, 

Цуцик хвостиком виляє: 
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Він радіє довгожданим 

Першим крапелькам весняним. 

(Г. Бойко) 

Позвисали з дахів льодяні бурульки: 

– Дон! Дінь! День! – із дахів, із прозорих бурульок падають вниз 

краплини. Вони мерехтять на сонці, весело співають: 

– Дон! Дінь! День! 

Варто заздалегідь намалювати бурульки. Дитина малює на своєму 

аркуші краплі від намальованих дорослим бурульок, промовляючи: „Дінь-дон-

день!” (див. с. 23). 

 

 Розцвітайте, квіточки! 

Можна так звернутися до дитини: „Був собі неслухняний хлопчик. 

Одного разу він прийшов до садочку і побачив, що там розцвіли красиві квіти 

і почав їх зривати і кидати на землю. Квіти зів’яли, а в садок перестали 

прилітати бджілки та метелики. Давай з тобою допоможемо квітам ожити – 

домалюємо їм “стебельця” (палички). Хай вони знову зацвітуть у садочку!”. 

Намалюйте мазками квіти, а дитина домалює стебельця (палички) до 

них (див. с. 24). 

 

Повтори: 

Посадило сонечко 

для своєї донечки – 

для малої зірочки – 

в ряд червоні квіточки. 
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 Капа дощик на травичку. 

Попередньо поспостерігайте разом з малюком, як дощик поливає квіти і 

травичку. Запропонуйте дитині з лієчки, утворивши дощик, полити кімнатні 

рослини. 

Можна так звернутися до дитини: „Ось із великої темної хмари виплив 

дощик і полетів на землю. Маленькі, прозорі краплинки дощу... Їм так 

приємно летіти в повітрі разом зі своїми подружками – маленькими 

краплинками. Вони дружно падають на землю і обмивають водичкою кожну 

квіточку, кожну травинку.  

– Спасибі, дощику, що полив мене, напоїв, освіжив, – дякує травичка. 

– Рости велика! – відповідає дощик”. 

Запропонуйте малюкові намалювати травичку і дощик.  

 

 Послухай: 

Хлопчик дощика просив, 

щоб травичку заросив. 

Хай росте густа травичка, 

зелененька шовковичка. 

Хай цвітуть барвисті квіти, 

щоб весні раділи діти. 

Г. Чорнобицька 

 Побудуємо парканчик. 

На прогулянці доцільно показати дитині парканчики, розказати про їх 

призначення. Зверніть увагу дитини, що парканчики бувають різні за висотою 

(високі та низенькі) і кольором, зроблені з різних матеріалів (дерев’яні, 

кам’яні, металеві).  

Можна так звернутися до дитини: „Катруся разом  з бабусею дуже 

любить поратись на городі. Росте там у них і морква, і капуста, і огірки, і 

помідори. Помітила Катруся, що дуже любить капусту коза Білянка. Заскочила 

коза якось на город, стала бігати по грядці з капустою та смикати за 

смачненькі листочки. 
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– Що ж це робиться? – бідкається бабуся. – Не дасть ця капосна коза 

капусті вирости!  

Треба придумати, як можна допомогти Катрусі та бабусі. Побудуємо 

(намалюємо) парканчик. Згода?” 

Покажіть дитині, як правильно малювати парканчик (див. с. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послухай: 

Ходить кізонька в город на гостини, 

бо вродили добрі там капустини. 

Що з цією кізкою та й робити? 

Доведеться нам паркан городити. 

Прибиваєм дощечки густо-густо. 

Не дістати кізоньці вже капусти. 

О. Рібцун 

 Стрічки для віночка. 

Доцільно разом з малюком розглянути зображення ляльки в 

національному костюмі, особливу увагу звернути на віночок і стрічечки. 

Можна так звернутися до дитини: „До свята бабуся вишила Марійці 

сорочечку, мама пошила спідничку, а сестричка сплела чудовий віночок. 

Тільки стрічечок біля віночка немає. Давай ми з тобою намалюємо стрічки до 

Марійчиного віночка (див. с. 26). Хай наша Марічка буде на святі найкраща!”. 
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Послухай: 

Пішла Яся на лужок, 

там сплела собі вінок. 

А яскраві стрічки 

старша дасть сестричка. 

Ю. Рібцун 

 

Діти цього віку вже можуть намалювати предмети круглої форми. 

 Смачні бублики. 

Лісові мешканці вирішили відкрити магазин. Багато звірят погодилось 

щось принести для продажу: білка принесе горішки, ведмідь – мед та малину, 

зайчик – моркву... А у їжачка такі прекрасні голки! Кожен їх купить, щоб було 

чим шити. Тільки бубликів не принесе ніхто, бо пекти їх звірята не вміють. А 

от люблять ласувати бубликами всі, адже вони такі смачні! 

Варто звернутися до дитини за допомогою, попросити намалювати для 

лісового магазину бублики. Одержавши згоду, нагадати малюкові, як треба 

малювати бублики. В кінці роботи пригостити дитину справжніми бубликами 

(див. с. 27). 

Повтори: 

Ой смачні, 

Ой смачні 

Бублики у Тані: 

Медяні,  

Запашні, 

З маком, 

Ще й рум’яні. 

Г. Бойко 
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Послухай: 

Гнатик бублика тримає, 

То посмокче, то катає, 

Як шофер почне крутити, 

Дав матусі відкусити, 

Киці надівав на вухо, 

Ще й Сірку давав понюхать. 

Всім цю радість сповістив: 

– Дід на ярмарку купив. 

Н. Куфко 

 

 

 На свято для Катрусі. 

Можна розповісти, що лялька Катруся хоче піти на свято, але в неї немає 

святкового вбрання, красивого плаття. Вона звернулася до кравця по 

допомогу. Кравець попросив принести тканину і пообіцяв пошити плаття. У 

Катрусі була тільки біла тканина.  

Запропонуйте дитині розмалювати тканину різнокольоровими кільцями, 

щоб вона була красива. На окремому аркуші фломастерами покажіть, як по 

всьому аркуші малювати кільця спочатку одним кольором, а потім іншим. 

Дитина малює кільця на своєму аркуші.  

Разом з дитиною варто розглянути тканину, знайти великі і малі кільця, 

червоні і сині. Потім на аркуш (тканину) накласти заздалегідь приготовлений 

силует плаття, обвести його та вирізати у присутності дитини. Можна 

прикрасити і готове плаття (див. с. 28). Разом з дитиною помилуватися, яке 

красиве, яскраве та ошатне вийшло плаття. Від імені Катрусі подякувати 

дитині. 



 82 

 

Послухай: 

Мама платтячко пошила! 

В ньому я іду гулять, 

Щоб дівчаткам показати 

Найбарвистіше із плать. 

І таке ж воно гарненьке – 

І квітчасте, і густе, – 

Що й сама я інша стала – 

Не впізнаєте мене. 

М. Джангазієв 

Навички, отримані у ранньому віці, ускладнюються та поступово 

удосконалюються протягом усього періоду дитинства. 

 

ДОШКІЛЬНИЙ ВІК (3–6 РОКІВ) 

Дошкілля – чи не найважливіший етап у становленні повноцінної, 

гармонійно розвиненої особистості. Дошкільний вік є сензитивним періодом, 

тобто найсприятливішим у розвитку всіх психічних функцій. Діти цього віку 

із задоволенням оволодівають навичками образотворчої діяльності. Розкриємо 

основні прийоми малювання з урахуванням вікових та психофізичних 

особливостей дошкільників.  

МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК (4-й рік життя) 

Щоб закріпити отримані вміння та навички, слід багаторазово 

повторювати одне і те саме, знову і знову повертатись до засвоєного раніше 

матеріалу. Так і в малюванні. І щоб малюк міг впевнено тримати пензлик чи 

олівець, йому знадобляться терпіння та вправні пальчики. Але часто буває, що 

дитині дуже важко виконувати якісь дрібні рухи, малюк швидко виснажується 

та втомлюється. Як же зробити так, щоб пальчики стали дружними та 

вмілими? Звичайно, граючись! Виконуючи пальчикову гімнастику, спеціально 

підібрані та розроблені нами ігрові вправи, можна допомогти малюкові 

розвинути дрібну моторику, підготувати руку не лише для малювання, але й 
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для письма. Віршовані мініатюри створять позитивний емоційний настрій і 

сприятимуть формуванню та удосконаленню дитячого мовлення. 

Буду з пальчиками грати, щоб навчитись малювати 

Вправи для пальчиків можна виконувати як окремий вид роботи, так і 

безпосередньо перед малюванням. Щоб дитині було цікавіше, варто 

використовувати віршовані мініатюри, які не тільки супроводжуватимуть 

вправу, а й розвиватимуть мовлення малюка. 

Основні рухи пальчиків, що задіяні в малюванні, – це задана статична 

поза, колові рухи, поперемінне чергування рухів пальців. Доцільно спочатку 

виконати вправу самостійно, а потім запропонувати дитині повторити її. 

Варто починати вправи із заклички: 

У дівчаток і хлоп’ят 

Десять пальчиків-малят. 

Дружно пальчики живуть –  

Люблять ігри, люблять труд. 

Тож навіщо нам чекати? 

Нумо з пальчиками грати! 

Ю. Рібцун 

Вироблення статичних поз можна досягти за допомогою наступних 

вправ. 

 Вправа „Котик”. Притиснути подушечки пальців правої руки до 

верхньої частини долоні, великий палець – до вказівного. Виконувати рух, 

промовляючи: „Няв!”. Зробити однією, іншою рукою, потім двома руками 

одночасно.  

Послухай: 

Котик наш мишей злякався, 

Під постельку заховався 

І кричить він звідти: – Ня-а-в! 

Звір страшний мене злякав!   

М. Сингаївський 
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 Вправа „Горобенята”. Поставити праву руку ліктем на стіл. Пальці 

скласти у вигляді дзьоба. Те ж саме зробити лівою рукою. 

Послухай: 

Горобець літає,  

комашок шукає. 

А малі горобенята 

З нетерпінням 

Ждуть на тата. 

 

 

Виконання колових рухів здійснюється у таких вправах. 

 Вправа „Комарик”. Виставити середній палець між вказівним та 

безіменним, зробити ним колові рухи. 

Послухай: 

З-з-з! З-з-з! – 

Комарик сердито дзвенів. 

Напевно, мене укусити хотів.  

 Вправа „Цуцик”. Чотири пальці правої руки, окрім великого, 

стиснути в кулак. Великий палець підняти та виконувати кругові рухи. 

Послухай: 

Цуцик цілий день крутився, 

Працював завзято, 

Сам себе за куций хвіст 

Він хотів піймати. 

О. Лещак 

 

Тренування у поперемінному виконанні рухів здійснюється у наступних 

вправах. 

 Вправа „Солдат”. Вказівним і середнім пальцями зобразити 

крокуючого солдата. 
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Послухай: 

Та-та-та, та-та-та – 

За солдатом солдат 

Чітко крокують 

по вулиці в ряд.  

 Вправа „Зайчик-барабанщик”. Подушечки пальців ведучої руки 

притиснути до столу та поперемінно постукувати ними. 

Послухай: 

Зайченяті барабан 

Купив заєць-татко. 

У новий б’є барабан 

Мале зайченятко. 

– Бам-бам-бам! Трам-там-там!  

– Чути в лісі тут і там!    

Ю. Рібцун 

 

 

 

Пасивне малювання (коли дорослий бере дитячу руку у свою), 

проведення ліній на землі, піску, снігу та пластиліні, обведення трафаретів і 

форм зробить розвиток дрібної моторики та підготовку до малювання цікавим 

і корисним.  

Поруч мама, поруч тато – з ними вчуся малювати 

Молодші дошкільники прагнуть зображувати в малюнку тільки ті 

предмети, які справили на них певне враження. Процес малювання оточуючих 

об’єктів та явищ (сліди, клубок ниток, дощик та ін.) не завжди емоційно 

зачіпає дитину і тоді вона діє без старанності та інтересу. Саме тому педагоги 

та батьки повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб малюкові було 

цікаво навчатись. Спостереження на прогулянках і вдома, читання оповідань 

та віршованих мініатюр, виконання дихальних і пальчикових вправ, розгляд 

ілюстрацій стане не лише корисною та цікавою попередньою роботою, але й 

створить мотиваційну основу малювання. 
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У цьому віці діти із задоволенням продовжують малювати плями, 

крапочки та різні види ліній.  

 Варто починати з простих малюнків, переходячи до більш складних. 

Перед заняттям слід обов’язково проаналізувати предмет, загадати про нього 

загадку, прочитати віршик, звернути увагу на форму окремих частин 

предмета, їх співвідношення, підібрати колір. Обов’язково слідкуйте за тим, як 

дитина сидить за столом, як тримає пензлик чи олівець. Спочатку можна 

використовувати з дитиною тільки один колір фарб, потім – два і більше. 

 Топ-топ. 

Варто походити разом з дитиною по вологому піску, примовляючи 

„топ-топ-топ”. Зверніть увагу дитини на те, що її сліди маленькі, а сліди 

дорослого великі. Розкажіть віршик: 

Маленькі ніжки крокують по доріжці: 

Топ-топ-топ-топ-топ. 

А великі ноги мляво край дороги: 

Топ-топ-топ... 

Після прогулянки запропонуйте дитині намалювати сліди на доріжці 

(смузі паперу жовтого кольору). Маленькі сліди дитина малює маленьким 

пензлем, а сліди дорослого, використовуючи великий пензлик.  

 

Доцільно запитати: „Де малесенькі ніжки крокували? Як вони 

примовляли? А де вони побігли? Де крокували великі ноги? Як вони тупали?” 

Потім переходять до зображення прямих і кривих горизонтальних та 

вертикальних ліній. Це і ниточка до повітряної кульки, і доріжка. 

 Раз – доріжка, два – доріжка... 

Малювання доріжок можна здійснювати як прямими, так і кривими 

лініями. 
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Послухай: 

Слід запам’ятати всім надовго – 

Від дорослих до дітей: 

Є для транспорту дорога, 

Тротуари – для дітей. 

І. Січовик 

Послухай: 

Раз – доріжка, два – доріжка! 

На доріжці – кривоніжка, 

Качуляє-кривуляє, 

Тишком-нишком промовляє: 

– Раз – доріжка, два – доріжка! 

Кривуляє кривоніжка. 

Г. Демченко 

 

 

 

 

 Використовуючи прямі вертикальні та горизонтальні лінії, можна 

намалювати парканчик і драбинку. 

 Котиться клубочок. 

Малювання клубочка потребує від дитини виконання колових рухів. 

Запропонуйте малюкові „намалювати” клубочок у повітрі спочатку усією 

рукою, а потім одним (вказівним) пальчиком.  

Доцільним буде виконати вправи пальчикової гімнастики. Бажано 

спочатку виконати вправу самостійно, а потім запропонувати дитині 

повторити її. 

 Вправа „Голочка”. Вирівняти вказівний палець правої руки і робити 

ним колові рухи. Потім виконати ту саму вправу вказівним пальцем лівої 

руки, обох рук. 

Послухай: 

Вміє голка вишивати, 

Вміє голка працювати, 

Швидко голочка тікає,  
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Нитка голку доганяє, 

Спритна голочка та вміла, 

Що не зробить – все до діла. 

П. Воронько  

Після виконання вправи можна переходити власне до процесу 

малювання. Доцільно заздалегідь вирізати та наклеїти на аркуш кошеня, а 

потім запропонувати дитині поруч намалювати клубочки (див. с. 29). 

Послухай: 

Пустотливе кошеня 

Цілий день клубок ганя. 

То під стіл його закотить, 

Під стілець, під крісло – 

Ні на мить клубок і котик 

Не знаходять місця. 

М. Сулима 

Послухай: 

Кіт, коточок, котик 

В мене прожива. 

Кіт, коток, коточок – 

Іграшка жива. 

Він голівку схилить, 

Скрутиться в клубок – 

І такий він милий, 

Гарний наш коток. 

О. Ковтун 

 

 

 

 Аналогічно можна намалювати равлика. 

Щоб намалювати предмет, доцільно попередньо розглянути його, 

визначити, з яких частин він складається, назвати колір та форму. Перш за все 

діти знайомляться з круглою формою. Вони вчаться впізнавати її в іграшках, в 
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інших оточуючих предметах. Перші дитячі малюнки, починаючи з раннього 

віку, підтверджують це.  

 

 Вітамінки–здоровинки. 

Можна сказати дитині, що сьогодні зранку зателефонували та 

повідомили: „У лісі захворіли ведмежата. У них така висока температура, що 

навіть носики гарячі! Ведмедиця-мама запросила лікаря Айболитя, щоб він 

вилікував маленьких ведмежат. Лікар Айболить закапав ведмежатам носики, 

дав таблетки і всі ведмежата одужали. Тільки вони ослабли за час хвороби і 

лікар Айболить порадив їм приймати вітаміни. Вітамінки маленькі, 

кругленькі, жовтенькі, солодкі і кисленькі. Давай намалюємо для ведмежат 

вітамінки. Хай вони їх приймають і стають здоровішими”.  

Дайте дитині папір, вирізаний у формі скляночки, покажіть, як 

малювати вітамінки (див. с. 30).  

 

Доцільно прочитати малюкові вірші. 
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Послухай: 

Ми цю грядку поливаєм                                       

І за гичку смикаєм.                                              

Тут редиска достигає.                                            

Чи зросла великою?                                             

Ти, редиско, поспішай  

І пошвидше підростай. 

Бо дівчаткам Олі й Зіні 

Треба свіжих вітамінів. 

Т. Яцків 

Послухай: 

Їли ми цитринку – 

Ароматну апельсинку:  

І велика, і кругленька,  

Соковита, солоденька, 

Вітамінками багата  

І смакує всім малятам. 

 

 Кольорова башточка. 

Можна розповісти дитині: „З’явилась у Катрусі нова іграшка – 

башточка. Оточили іграшки башточку. Кожному хотілося з нею пограти. 

Стали іграшки між собою сперечатись.  

– Ти вже вдруге башточку взяв! – говорять іграшки ведмедику.  

– І мені дайте! – пищить мишеня. Я також хочу!  

Але мале мишеня ніхто й слухати не хоче. Тягне кожен башточку до 

себе. Впала вона на підлогу, розкотились кільця по всій кімнаті. Деякі в такі 

темні куточки, що й не знайдеш. Давай з тобою намалюємо башточку”. 

Дайте дитині аркуш паперу з трьома намальованими квадратами різного 

розміру, поставлені один на другий, поясніть: „У кожному квадраті будемо 

малювати кільце. Покажи, де найбільший квадрат. Тут намалюємо найбільше 

кільце” (див. с. 31).  

Дитина спочатку пробує малювати пальчиком, а вже потім малює 

пензликом. Коли робота виконана, можна дати дитині погратися справжньою 

башточкою. 
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 Повітряні кульки. 

Варто запропонувати дитині пограти з повітряними кульками, 

намалювати їх паличкою на землі. Доцільним буде виконання дихальної та 

пальчикової вправ. 

 Дихальна вправа „Кулька”.  

Надути щоки. Повільно і плавно випускати повітря через губи, витягнуті 

вперед. Ви примовляєте: „Ось яку кульку надуваємо! Бах! І видихаємо…”, а 

дитина виконує вправу. 

 За допомогою пальчиків „Зробимо кульку”. 

Пальчики обох рук скласти „в пучку” та наблизити руки одну до одної. 

У цьому положенні подути на пальчики зі звуком „ш-ш-ш” так, що вони 

„перетворюються” у кульку. Зі звуком „с-с-с” „повітря виходить” і пальчики 

займають вихідне положення.  

 

Можна так звернутися до дитини: „Зайчик, песик і котик йдуть на свято. 

У всіх, крім зайчика, є повітряні кульки. Зайчику дуже хочеться мати кульку і 

йому на очі набігають сльози. Давай намалюємо зайчику кульку”.  

Робота виконується олівцями. Дитина малює кульки, бажано 

примовляти: „Кульки летять високо вгору. Кульки розлетілися у різні боки”. 

Попросити дитину показати, які кульки піднялися найвище вгору, яка кулька 

найбільше сподобалась і яку малюк хоче подарувати зайчикові.  
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 Вивчи напам’ять: 

Сьогодні свято в місті, 

Тому в руках у Тані 

Танцюють, майоріють 

Дві кульки повітряні. 

 Вишні в кошику. 

Можна так звернутися до дитини: „У Вані день народження. Мама 

вирішила спекти його улюблений пиріг з вишнями. Пішла вона у магазин, а 

вишень там нема. Що ж робити? Прийдуть до Іванка друзі, а чим їх мама 

пригощатиме? Давай намалюємо в кошику вишеньки і віддамо його Ваніній 

мамі. Мама спече смачний, рум’яний пиріг – буде чим гостей пригощати”.  

 Зробіть з дитиною вправу „Кошик”. 

Пальчики переплести, лікті розвести в боки. Долоньки немовби 

„роз’їжджаються” і між пальцями утворюються проміжки. Великі пальчики 

утворюють ручку. 

 

Покажіть, як малювати вишні (див. с. 32). По закінченні роботи можна 

зімітувати розмову по телефону, від свого імені та імені дитини привітати 

Ваню з днем народження та побажати усього найкращого. 
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Послухай: 

Вишеньки червоні 

Так і просяться в долоні. 

Дві малесенькі подружки 

Начепили їх на вушка. 

Потім ними ласували,  

У відерце назбирали.  

Будуть вишні на столах  

У компоті, в пирогах. 

З часом досвід дитини стає ширшим і вона оволодіває вмінням 

розрізняти, із яких частин складаються предмети складної форми, починає 

розуміти, що кожен складний предмет можна зобразити за допомогою простих 

складових – геометричних фігур (круг, квадрат, овал, трикутник та ін.).  

 Кульки для Івасика. 

Можна так звернутися до дитини: „Хлопчик Івась ходив з татом і мамою 

в цирк. Йому там дуже сподобалось, особливо виступ веселого клоуна. Він 

виступав з різнокольоровими кульками. Вони швидко підлітали у нього в 

руках: три, п’ять, а потім десять. Він їх вправно ловив і знову підкидав.  

Повернувшись додому, Івасик спробував також пограти з кульками. 

Кульок у нього не було, тому він взяв у холодильнику яйця, розфарбував у 

різні кольори і давай підкидати. Хлопчик не зумів їх зловити, яйця попадали 

на підлогу і розбилися. Мама побачила, що наробив Івасик і дуже 

розсердилась на нього. Коли Івасик все пояснив мамі, вона засміялась”.  

Запропонуйте дитині зробити для Івасика багато кульок, скласти їх в 

коробку і відправити коробку Івасикові. 

 „Коробку” варто приготувати заздалегідь. Це аркуш паперу, 

складений так, що лінії згину утворюють квадрати.  

Разом з дитиною можна розглянути „коробку”, звернути увагу на те, що 

кожна кулька, яку дитина намалює, повинна лежати в окремому відділенні. 
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Дитина починає малювати пальчиком, сухим пензлем, а потім фарбами. 

Спочатку дитина малює верхній ряд коробки, а потім під ним. 

 

 Чарівні перетворення кружечка. 

Доцільно покласти перед дитиною кілька предметів різної форми, 

запропонувати відібрати з них лише круглі. Разом з дитиною пригадайте, що 

буває круглим (м’яч, вишеньки, яблуко, апельсин, помідор, кавун, Колобок 

тощо). Прочитайте дитині вірші: 

Послухай: 

Медом яблучко налите 

Зачепилось на гіллі. 

По садочку ходить літо 

У солом’янім брилі. 

Літо яблука зриває, 

І підносить дітлахам. 

Гарну пісеньку співає: 

– Цьому дам і тому дам... 

В. Крищенко 

Послухай: 

Круглий, гарний і легенький, 

Високо літає. 

М’ячу діти дуже раді, 

Бо ним кожен грає. 

 Читаючи віршик, можна супроводжувати його виконанням рухів: 

Яблуня-красуня у саду. Підняти руки над головою. 

Я до неї швидко підійду. Марширувати на місці. 

Гілочку зелену потрушу – Енергійно трусити руками. 

Яблучко кругленьке надкушу. Імітування жувальних рухів. 

Яблучко солодке та смачне Погладити животик. 

Звеселяє друзів та мене. Покружляти.  
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Намалюйте разом яблучко. Тепер хай щось кругле дитина намалює сама. 

 Овочі на зиму. 

Можна так звернутися до дитини: „Прийшла осінь. На полях збирають 

урожай овочів та запасають їх на зиму. Готуються до зими і лісові звірята. 

Їжачок та ведмідь ляжуть спати, білочка запасає собі гриби та горішки. А що 

заготує на зиму заяча сім’я? (Моркву, капусту). Капусту та моркву збирають 

пізніше, а ось картоплю можна запасати вже сьогодні. Зайчики вже і мішки 

для цього приготували (Показати мішки, вирізані з паперу (див. с. 33). 

Потрібно заготовити картоплю різної форми: і круглу, і овальну. Як ось ці”. 

Разом з дитиною розгляньте кілька натуральних картоплин, зверніть увагу на 

їх форму, обведіть картоплину пальцем, запропонуйте це зробити малюкові.  

Дитина намагається намалювати картоплю сухим пензликом, а потім 

малює фарбою, заповнюючи мішки картоплею. Варто зазначити: „Зайці 

будуть дуже вдячні тобі, що ти їм допоміг заготувати картоплю на зиму”. 

 

 

Послухай: 

Осінь у комори 

Нагортає зерна гори, 

Висипає в козубки 

Груші, яблука, сливки. 

Із баштану на машині 

Возить осінь спілі дині, 

А з городу – огірки, 

Моркву, ріпу, буряки... 

М. Познанська 

 Для маленьких зайченят. 

Можна так звернутися до дитини: „Сьогодні мені зателефонували зайці з 

лісу. Вони ще раз подякували за картоплю і запитали, чи не зможемо ми 

допомогти їм заготувати цибулю та огірки. Я від твого імені пообіцяла, і вони 

залишили нам ящики (квадрати та прямокутники, поділені на рівні частини)”.  
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Разом з дитиною доцільно розглянути свіжу цибулю та огірки, звернути 

увагу на їх форму, дати можливість обстежити пальчиком. Зверніть увагу 

малечі на те, що у цибулі є хвостики.  

Дитина пальчиком, а потім сухим пензликом малює контур цибулі або 

огірка, а потім починає малювати фарбою. Після закінчення роботи від імені 

зайців варто подякувати малюкові за овочі. 

 

 

 

Послухай: 

Доки чистила  

цибулину, 

Не одну пролила 

Сльозину. 

Та почистила, 

Хоч і плакала, 

Хоч і слізоньки 

Рясно капали. 

Що  ті слізоньки? 

То дрібниця. 

Я – матусина 

Помічниця. 

В. Гринько 

 

Послухай: 

На городі під листочком 

Заховався огірочок. 

Раптом на обніжку 

Він побачив діжку. 

Засміявся огірочок: 

– Я у діжку дуже хочу! 

Забриніла мудра діжка: 

– Підрости іще хоч трішки.  
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Ще набридне у розсолі  

Носик морщити від солі. 

 Компот для їжачка. 

Загадайте дитині загадку: 

Подивіться, у лісок 

Диба круглий козубок. 

В нім і яблука, й грибочки, 

І ліщинові листочки. 

Біля дому зупинився 

І гарненько обтрусився. 

Тільки замість козубка 

Ми зустріли... 

(Їжачка) 

Можна так звернутися до дитини: „Михайлик гуляв у дворі та раптом 

щось зашелестіло у кущах. Він розвів гілочки руками і побачив там їжачка. 

Той наколов на голки яблучко і ніс додому.  

– Ти куди несеш яблуко? – запитав хлопчик.  

– До нірки, – відповів їжачок.  

– А навіщо? З’їж його зараз та й годі, – запропонував Михайлик. 

– Ні, я його потім з’їм, навесні, коли ще яблучок на деревах немає, – 

відповів їжачок. 

– Так воно ж у тебе згниє, – сказав хлопчик. – Якщо хочеш зберегти 

фрукти, потрібно зробити з них смачні солодкі компоти.  

– А я не вмію робити компот, – сказав їжачок.  

– Давай попросимо ... (ім’я дитини), хай вона разом з мамою зробить 

для нас солодкий компот у великій банці”.  

Разом з дитиною варто порадитись, з чого саме можна виготовити 

компот. Заздалегідь можна вирізати силует банки з паперу – хай дитина 

заповнює її червоними круглими вишеньками та овальними синіми сливами 

(див. с. 34). Після завершення роботи пригостіть дитину справжнім компотом. 
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Запитайте у малюка, чим би іще із задоволенням поласував їжачок, 

запропонуйте послухати вірші. 

Повтори: 

Йде по лісу їжачок,  

В нього шуба з голочок.  

Їжак по їжу йде щодня,  

Бо в нього є їжаченя. 

 

Послухай: 

З кошиком пішов у ліс  

їжачок вухатий,  

Щоб сім’ї своїй великій  

їжу добувати.  

Не боїться їжачок  

Натрудити ніжок,  

їжачисі принесе  

Гарних сироїжок. 

В. Гринько 

 Вивчи напам’ять: 

Ходить лісом їжачок, 

За плечима – рюкзачок. 

Він збира грибочки, 

Висипає в бочку, 

Солить їх на зиму 

І ласує ними. 

І. Січовик  

Послухай: 

Зо три дні їжак сопів,  

Зо три дні не спав, не їв,  

День копав на зиму нору,  

Другий день робив комору,  

А на третій – на собі  

Їжі наносив туди. 

 Намалюєм деревце. 

Доцільно попередньо поспостерігати за деревами, познайомити дитину з 

будовою дерева, намалювати дерево паличкою на снігу чи землі. Варто 

звернути увагу, як багато навколо дерев і які вони важливі для навкілля 

людини, що потрібно піклуватися про них, поливати та не ламати. 

Продемонструйте, як можна зробити, щоб дерева виросли на аркушах паперу.  
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Послухай: 

Дерево любити треба 

і за тінь, і за росу. 

Для пташок воно, для тебе 

Гілочками шле красу. 

Ю. Рібцун 

 

Запропонуйте намалювати дерева, показуючи на окремому аркуші 

прийоми малювання. Виконання цієї роботи з дитиною доцільно 

супроводжувати коментарем: „Стовбур вгорі тоненький, а внизу товстий, 

гілки розходяться в сторони, а потім підіймаються до сонця”. Дитина малює. 

Розглядаючи роботу, можна попросити малюка показати, де виросли великі 

дерева, а де ще маленькі, назвати, якого кольору їх стовбури. 

 Зимно стало навкруги. 

 Пограйте з дитиною у гру „Звуки зими” – хай малюк розкаже, які 

зимові звуки він чує навколо: скрип-скрип – порипує сніг під ногами, трісь-

трісь – тріщать дерева від морозу, у-у-у – завиває хуртовина, дю-дю – свистять 

снігурі тощо. 

На прогулянці варто поспостерігати з дитиною за тим, де та як лежить 

сніг.  

 Пограйте з малюком у гру „Куди впала сніжинка?” Дитина 

розповідає, що сніжинка впала на дерево, полетіла на дах, опустилася на лаву, 

покружляла у повітрі, присіла на кущик тощо. Хай малюк фантазує, одночасно 

розвиваючи мовлення. 

 Можна вирізати сніжинку з тонкого білого паперу (див. вкладку 6). 

Малюк, дмухаючи на неї, розповідатиме, куди вона полетіла. 

Використовуючи малюнок із зображеними малюком деревами, дитина 

малює на землі та на гілках сніг. Покажіть, як можна малювати сніг на гілках. 

Поясніть дитині: „Якщо снігу на гілці багато, ми робимо більш широку лінію, 

а на тоненьких гілках снігу менше, тому і ми малюємо лінію тоншу, менше 
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натискаємо на пензлик”. Помилуйтеся разом зимовим пейзажем, відмітьте, 

якою красивою стала картина. 

 Вивчи напам’ять: 

Білий сніг пухнатий   

Падає, кружляє   

І на землю тихо   

Стелиться, лягає.   

Г. Малик 

Послухай: 

Зимонько, голубонько   

В білім кожушку,   

Любимо ми бігати   

По твоїм сніжку.   

Всім рум’яниш личенька   

Ти о цій порі   

І ладнаєш ковзанки   

В нашому дворі.   

М. Рильський 

 

 

 

 Ой ти зимонько-зима! 

Взимку постійно ведіть із малюком спостереження за живою природою. 

Почитайте малюкові твори про зиму, помалюйте разом з ним паличкою на 

снігу. Проводячи спостереження, варто навчити дитину бачити красу зимової 

природи, звернути увагу на те, як сніг покриває дерева, будинки...  

Повернувшись з прогулянки, запропонуйте дитині помалювати. Зверніть 

увагу дитини на білу фарбу. Нагадайте, що і дерева, і кущі взимку білі, вони 

вкриті снігом. Після цього дитина самостійно малює зиму.  

 Послухай: 

На деревах білий іній,  

Кущ – мов білий їжачок.  

На паркані, вчора синім,  
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Безліч білих голочок!  

Навіть дідова руда  

Побіліла борода. 

В. Бондаренко 

 У процесі малювання поясніть, що біла фарба особливо гарно 

виглядає на блакитному, сірому та синьому тлі паперу.  

 Замріяна ялиночка. 

Розгляньте з малюком зображення ялинки, зробіть пальчикову 

гімнастику. 

 Вправа „Ялинка”.  

Пальчики з’єднати між собою (долоні під кутом одна до одної) та 

виставити вперед. Повернути руки долонями від себе. 

 

Розгляньте разом з дитиною ялинку в природі, запитайте, чи знає малюк, 

у якого дерева колючі голки. Почувши відповідь, можна торкнутися рукою до 

гілочок і тут же швидко прибрати руку: „Ой, яка ялиночка колюча!” 

Прочитайте вірш. 
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  Послухай: 

 У ялиночки на ручках 

Замість пальчиків – колючки, 

Ти, ялинко, не колись! 

Краще з нами подружись. 

На твої зелені віти 

Іграшки повісять діти. 

В. Паронова 

Доцільно зауважити: „А наш ... (ім’я дитини) не боїться колючих 

голочок і може намалювати ялинку. Скажи, якою вона має бути (зеленою, 

колючою, високою)”.  

Покажіть прийоми малювання на окремому аркуші. Дитина намалює 

ялиночку самостійно.  

 Ми прикрасимо ялинку. 

Ця робота є продовженням попередньої.  

Варто прикрасити ялинку разом з малюком, помилуватися нею.  

Розгляньте ялинку, яку дитина намалювала напередодні: „Красива ялиночка, 

але трохи сумна. Наближається новорічне свято. Всі ялиночки прибрані, а 

наша – ні. Давай ми її прикрасимо! Що можна намалювати? А чим?” Доцільно 

запропонувати дитині пензлі, тички, піпетку (див. розділ Вмію я 

фантазувати. Будем разом малювати?), показати на окремому аркуші, як 

ними користуватися. Дитина малює намистечко, ліхтарики, різнокольорові 

вогники.  

Прочитайте вірш: 



 103 

 

Послухай: 

 Зелена ялинка – 

Найкраща у нас. 

Багато на вітах 

Дарунків, прикрас. 

Ми в радіснім колі 

Ведемо танок, 

А там, десь у полі 

Біліє сніжок. 

Т. Масенко 

 Вже кругом лежить сніжок. 

Варто поспостерігати за зимовими явищами, розглянути картини про 

зиму. Доцільно запропонувати дитині намалювати таку ялинку, під якою може 

спати ведмідь. Можна примовляти так: 

   Як на гірці сніг, сніг, 

Під горою сніг, сніг, 

На ялинці сніг, сніг, 

І під нею сніг, сніг, 

А під снігом спить ведмідь. 

Тихше, тихше, не шуміть! 

 Намалюй багато снігу, щоб ведмедику було тепло спати”. Нагадайте, які 

пухнасті у ялинки гілки. Дитина може малювати самостійно.  
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 Хто по лісу взимку ходить? 

Під час прогулянки варто звернути увагу на сліди, залишені на снігу 

(кіт, собака, птахи).  

Прочитайте дитині оповідання: 

Випав сніг. Чистою білою скатертиною вкрилася земля і спочиває. 

Височіють замети. Важкі білі шапки надів ліс і притих.   

На скатерті снігів бачать мисливці гарні мережки звірячих і пташиних 

слідів. Ось біля обгризених осичок протоптав уночі стежку зайчисько-біляк. 

Мальованим ланцюжком в’ється узліссям слід старого лиса. Край поля, слід у 

слід, пройшли розбишаки-вовки. А через наїжджену широку дорогу, зриваючи 

копитами сніг, перейшли лосі...   

Багато великих і малих звірів, птахів живе і харчується в укритому 

сніговим наметом, принишклому зимовому лісі.   

І. Соколов-Микитов 

Запитайте у дитини: „Хто живе в лісі? (Звірі). Де ховаються звірі 

взимку? (Під деревами, за кущиками). Що потрібно зробити, щоб на аркуші 

виріс ліс, а на снігу було видно сліди звірів? (Намалювати)”. 

Запропонуйте намалювати ялинки, дерева, кущі, а по снігу – сліди: 

ритмічні мазки, різні за розміром. Дивлячись на завершену роботу, скажіть, 

наприклад: „Який чудовий вийшов ліс! Гарно і спокійно жити звірям у такому 

лісі”.  

 

 Сонячна галявина. 

Можна так звернутися до дитини: „Жили-були веселі зайченята. У 

сонячну погоду вони зустрічались на лісовій галявині, качались у снігу, грали 
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в сніжки. Раптом на небі з’явилась велика чорна хмара, що нагадувала злого 

крокодила. Насунула вона на сонце і проковтнула його. Зразу стало темно, 

холодно. Заплакали малі зайченята: „Мамо, мамо, ми боїмося. Тут так темно!” 

Запропонуйте: „Давай допоможемо зайченятам – намалюємо для них сонечко, 

щоб на їх улюбленій галявині знову стало світло і весело. Давай проженемо 

цю страшну чорну хмару”.  

 Доцільно виконати разом з дитиною вправу „Сонечко”. 

Долоні схрещені, пальці розчепірені, утворюючи проміння сонечка. 

 

Покажіть, як малювати сонечко, дерева, кущики. В кінці роботи 

повідомте: „Зайчики запитали, як твоє ім’я та прізвище, щоб розповісти всім 

звірятам і птахам, що ти врятував сонечко”. 

 

Послухай: 

Я малюю жовтий круг, 

Безліч паличок навкруг. 

Це сонечко сяє, 

Діток звеселяє. 

Ю. Рібцун 

Малювання дощику, травички, щіточок є основою для оволодіння 

навичками штрихування.  

 Розчистимо дорогу. 

Варто поспостерігати разом з дитиною за рухом транспорту на вулиці. 

Розкажіть малюкові, що по дорозі їдуть різні автомобілі, всі поспішають. В 

одній машині їде лікар, в іншій – пожежник, ось автобус везе пасажирів на 

роботу, а ця машина везе хліб в магазин. Вночі пройшов сильний сніг. Всі 

дороги занесло заметами. Автомобілі буксують на дорозі – колеса крутяться, а 
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машини проїхати не можуть. Є спеціальна машина, яка прибирає сніг, але вона 

поламалася.  

Можна запропонувати дитині розчистити дорогу від снігу. Отримавши 

згоду малюка, покажіть, як правильно заштрихувати дорогу коричневим 

олівцем. Варто нагадати, що штриховку потрібно робити в одному напрямку, з 

однаковою силою натискувати на олівець, розташовувати штрихи близько 

один до одного. Коли дитина закінчила штриховку, дайте їй маленький 

автомобільчик і попросіть перевірити безпечність дороги.  

 

 

Послухай: 

Дорога біла стелеться, 

І краю їй нема. 

Сніжок мете, метелиця. 

Прийшла до нас зима. 

В. Бичко 

 Цю роботу можуть виконувати діти 4–5 років, намалювавши край 

дороги дерева і будинки. 

 Неслухняні мишенята. 

Можна так звернутися до дитини: „Пішла мишка-мама у своїх справах. 

Малим мишенятам строго наказала у нірці сидіти, вести себе тихенько, щоб 

кішка не почула. Але мишачі малята були неслухняні. Тільки мама за поріг – і 

вони за двері гуляти. Бігають, пищать від радості, що на свободу вирвались, 

доганяють один одного. І раптом із-за рогу – кішка. Зараз всіх мишенят 

переловить! Полякались малі, хочуть сховатись, та не вміють. Аби ж поруч 

мама була! Вона б сховала дітей так, що ніяка кішка не знайшла”.  

Запропонуйте: „... (ім’я дитини), давай мишенят від кішки сховаємо. 

Зробимо кожному з них нірку – такий кружечок, щоб мишенятко могло в 

ньому уміститися. А щоб кішка мишенят не побачила, кружечки треба 

обов’язково заштрихувати, тоді нірка буде темна і кішка не знайде мишенят. 

Ось так (намалюйте)”. 
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Доцільно дати дитині аркуш паперу з намальованим мишенятком, разом 

з дитиною намалювати кружечок навколо нього (нірка). Дитина починає 

штрихувати, а в цей час можна говорити про начебто побачене вушко 

(хвостик, лапку...) мишенятка, наголосити, що кішка може швидко його 

знайти. Коли роботу буде завершено, похваліть дитину, зауважуючи: „Нірка 

така глибока, що навіть не видно мишеняти. Не дістати мишенятка котові!” 

 Можна обіграти процес штрихування, використовуючи іграшкового 

котика, який коментує, як саме заштриховує нірку дитина (див. вкладку 7). 

Прочитайте дитині оповідання: 

Маленькій Олі мама читала книжечку. В книжечці розповідалося про 

дивні речі. 

Була собі на світі мишка-норушка. Вилізла вона з нірки погуляти. А за 

нею погнався кіт вусатий. Мишка злякалась – шусть в нірку. Тремтить мишка 

в нірці від страху, а кіт біля нори сидить.  

На цьому й кінчилася казка. Оля питається мами: 

– А що далі було? Не впіймав кіт мишки? 

– Хтозна, – каже мама. – Кіт біля нори сидить, а мишка в норі. 

Ніч. Усі полягали спати. Книжечку про кота й мишку мама на столі 

поклала. Не спиться Олі. „Це ж мишка в книжечці, – думає вона. – Вискочить 

із книжечки, побіжить, а кіт вусатий її упіймає”. 

Встала Оля тихенько, взяла книжечку про мишку та й заховала її в 

шафу. 

Щоб кіт не впіймав. 

В. Сухомлинський 

Послухай: 

Ходить котик по кімнаті,  

в нього тапочки на ваті. 

Позіха байдуже: 

– Щось я сонний дуже! – 

А під ліжком нірка, нірка, 
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З неї мишка зирка, зирка. 

Зирк туди, зирк сюди. 

Де котячі сліди? 

І. Кульська 

Послухай: 

Маленьке мишенятко  

Постелю на ніч мостить:  

Пухка подушка-лапка,  

Кудлата ковдра-хвостик.  

І мишеняті сниться  

Смачний шматочок сиру,  

І добра-добра киця,  

І мама – миша сіра.  

І щастя повна хата,  

І друзів повно в нього.  

Лягай і ти вже спати,  

Щоб не збудить малого.  

А. Костецький 

Повтори: 

Шматок сальця шукає мишка, 

у нашій шафі шарудить. 

Як шугоне на мишку кішка! – 

А мишка – шусть у шпарку вмить. 

Н. Забіла 

 

 

 Плаче на даху сніжок. 

 Пограйте з дитиною в гру „Звуки весни”. Хай малюк розповість, які 

весняні звуки він чув на вулиці: крап-крап – капає вода з дахів, трісь-трісь – 

тріщить лід на річці, хлюп-хлюп – хлюпоче вода у струмочках. 

Доцільно поспостерігати разом з дитиною капіж. На металофоні чи 

іншому музичному інструменті можна зіграти високі ноти – „крапельки 

дзвенять”. Покажіть (на окремому аркуші), як під сонячними промінцями 

тануть бурульки, як дзвінко крапає з них вода.  

Дитина малює бурульки (різні за довжиною вертикальні лінії) та 

ритмічно ставить мазки – краплинки. Попросіть: „Покажи, де багато 

краплинок”. Поясніть: „Там сонце було дуже яскравим, і на землі залишились 

калюжки”.  
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Послухай: 

Плаче на даху сніжок: 

– Розтопився кожушок. 

– З вами я не встиг награтись, 

Час настав, пора прощатись. 

Сонце світить і пече – 

Білий сніг слізьми тече. 

І на сонечку сльозинки 

Заспівали пісню дзвінко. 

Кап-кап-кап – капель дзвенить, 

За віконцем дріботить, 

Стихне, сили набирає, 

Знову пісню починає. 

В. Паронова 

 Різнокольорові кубики. 

Пограйте кубиками разом з дитиною. 

Прочитайте малюкові оповідання та обіграйте його: 

Марійка ставить кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на кубик. 

Побудувала високу башту.  

Прибіг Мишко: 

– Дай башту! 

– Не дам! 

– Дай хоч кубик! 

– Один кубичок візьми. 

Мишко протягнув руку і схопив самий нижній кубик. І враз – трах-тара-

рах! – вся Марійчина башта  роз-ва-ли-лась! 

Я. Тайц 

Варто взяти кубик, обвести його пальцем по сторонах, повертаючи у 

різні боки. Запропонуйте дитині взяти кубик і повторити ці ж рухи, скласти 

кубики після гри на поличку.  
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Дитина малює кубики, розташовуючи їх на одній лінії (полиці), яку 

намалювали заздалегідь. 

 

 В коробку кубики складу. 

Можна так звернутися до дитини: „Хлопчику Вані подарували машинку. 

Іграшки вирішили збудувати для неї гараж із кубиків і дружно почали 

працювати. Всім було цікаво будувати гараж. Та раптом іграшки побачили, що 

Лисеня носить кубики не до гаража, а в інше місце.  

– Що ти робиш? – запитали іграшки. 

– Я хочу збудувати собі будинок, – відповіло Лисеня. 

Тоді лялька Таня вибрала найкрасивіші два кубики і сказала, що вона 

побудує собі ослінчик. Відразу всім захотілося для себе щось збудувати, а 

кубиків залишилось мало. Іграшки почали сперечатись між собою. Давай 

намалюємо з тобою багато кубиків, складемо їх у коробки і віддамо іграшкам. 

Хай будують, хто що схоче”. 

Роздивіться разом з дитиною кубик, обведіть сторони пальцем, 

зупиняючись на кутах: прямо, зупинка, вниз, зупинка, вгору, зупинка і т. д. 

Потім запропонуйте малюкові розглянути вічка коробок (квадрат, поділений 

на 9 частин). За допомогою сухого пензлика дитина „кладе” кубики в отвори, а 

потім малює їх фарбами. Коли робота виконана, попросіть показати, що 

можна побудувати зі справжніх кубиків. 

 

 Візочок для їжачка 

Запропонуйте дитині відгадати загадку: 



 111 

Гостроносий і кругленький, 

Хоч колючий, а добренький. 

Весь із тонких голочок. 

Як він зветься? ... 

(Їжачок) 

Можна так звернутися до дитини: „Коли їжачки роблять запаси, вони 

наколюють на голки яблука та гриби. Їжачок вирішив побудувати собі новий 

дім. Ось і спробував він наколоти на голки каміння, щоб швидше його 

підносити до будівельного майданчика. Та нічого у нього не вийшло: сил не 

вистачило. Побачив зайчик, як їжачок зі шкури лізе, і каже: 

– Для того, щоб будинок будувати, візок потрібен – будівельний 

матеріал підвозити. 

– А де в лісі візок візьмеш? – зажурився їжачок”. 

Запропонуйте: „Давай з тобою намалюємо візок для їжачка. Він буде 

тобі дуже вдячний”. 

Покажіть дитині послідовність зображення візочка. Після виконання 

роботи обов’язково від імені їжачка подякуйте їй. 

 

  

 

  

 

  

візок

 

Поєднання плям та різних видів ліній знаходять своє відображення у 

більш складних дитячих малюнках. 
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 Кульбабки – сонечка малі. 

На прогулянці, спостерігаючи за кульбабками, загадайте дитині загадку: 

Сонечко в трав зійшло, 

Посміхнулось, розцвіло, 

Потім стало біле-біле 

І за вітром полетіло. 

(Кульбабки) 

В. Шаройко  

 Запитайте у дитини: „Кульбабки які?” (Жовті, сонячні, веселі, 

пухнасті, круглі, весняні). 

Зверніть увагу малюка на тонований аркуш паперу, прокоментуйте: „На 

нашій галявині зовсім немає кульбабок. Давай намалюємо їх багато-багато, і 

лужечок стане сонячним та веселим”. 

Варіанти малювання кульбабок 

   

 Кульбабку можна малювати мазками, напівсухим клейовим пензлем, 

тампончиками, печаткою (див. розділ Вмію я фантазувати. Будем разом 

малювати?). 

Повтори: 

Бубоніла діду баба: 

– Ой не дмухай на кульбабу, 

Бо з кульбаби полетять 

Сто малих кульбабенят. 

 

 Вивчи напам’ять: 

Наче жовтенькі курчатка, 

Загубилися в траві. 

То кульбабочки маленькі  

Посміхаються мені. 

Т. Карпенко 



 113 

 

Послухай: 

І жовтаві, й золотисті 

Розцвіли кульбабки в листі. 

Квітку покладу у жменьку, 

Наче сонечко маленьке, 

А ще виплету вінок 

Та з метеликом – в танок. 

О. Ющенко 

Спостереження за предметами та явищами оточуючої дійсності, читання 

образних віршованих мініатюр, оповідань, насичених навчально-виховним 

змістом, стануть гарними помічниками не лише для оволодіння навичками 

малювання, а й для гармонійного розвитку особистості малюка загалом. 

СЕРЕДНІЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК (5-й рік життя) 

У середньому дошкільному віці у дитини збільшується кількість та 

зростає якість зображувальних можливостей. Вона вже багато чого вміє 

малювати самостійно, проявляючи свої вміння та фантазію. Саме у цьому віці 

формується образне сюжетне малювання. Не слід забувати, що й у цей віковий 

період діти потребують значної уваги та підтримки педагогів і батьків, 

особливо до розвитку дрібної моторики та мовлення, що, в свою чергу, 

допомагає поєднати рухи зі словом. На цьому віковому етапі доцільно 

виконувати з дитиною вправи пальчикової гімнастики, читати оповідання та 

вірші, загадувати загадки і просто частіше спілкуватись із нею.  

Чарівні перетворення шнурочка 

За допомогою звичайного шнурочка можна підготувати дитину до 

зображення формоутворюючих ліній. Для цього знадобляться: відрізок шнура 

від 0,5 до 1,5 метра, різнокольорові шнурочки (для взуття) та картон різних 

кольорів. Ці заняття розвинуть не лише дрібну моторику, а й фантазію 

малюка, елементи логічного мислення (аналіз, порівняння). Починати роботу 

слід з найпростіших за формою предметів (морквинка, листочок, яблучко, 

метелик, квіточка) з опорою на їх контурні зображення. Спочатку контурне 
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зображення повинно відповідати розміру предмета, по якому дитина викладає 

те чи інше зображення. Потім контурне зображення дається просто як зразок. 

Згодом пропонується лише силуетне або реальне зображення предмета. На 

заключних етапах дитина діє за уявленням.  

Можна взяти аркуш картону, контрастного за кольором зі шнурочком, з 

яким будете працювати. Доцільно спочатку виконати роботу самостійно, а вже 

потім – разом з дитиною.  

Проста у виготовленні морквинка. Візьміть оранжевий шнурочок, 

складіть його вдвоє і покладіть на аркуш зеленого картону. Двома руками 

розсуньте верхню частину шнурочка в сторони, кінчики зведіть разом, 

утворивши хвостик.  

    

 

Аналогічно можна викласти листочок та бурячок. 

     

Викласти яблучко можна так. Взяти шнурочок жовтого (червоного) 

кольору та аркуш зеленого картону. Скласти шнурочок вдвоє, внизу зробити 

невеличке заглиблення. Обома руками, одночасно розсунувши шнурок, 

викласти коло, кінці з’єднати як хвостик.  

   
  

Більш складним у викладанні є бантик. Це дві повітряні петельки і два 

вільні кінці.  



 115 

   

Використовуючи повітряні петлі, можна зробити і метелика, змінюючи 

форму крил.  

 

 

  

Далі можна спробувати зробити квіточку з повітряними петлями – 

“пелюстками”. Під час роботи прослідкуйте, щоб петлі були однакові за 

розміром, тоді квіточка буде красивою.  

  

Засвоївши ці прийоми, можна переходити до викладання фігурок 

тварин. Будь-які зображення варто починати з голови. Далі переходимо до 

форми тулуба тієї чи іншої тварини. Дрібніші деталі можна виконувати 

шнурочками іншого кольору. Очима можуть слугувати ґудзики. 

  

 Якщо в процесі заняття дитина стала фантазувати, похваліть її. Слід 

пам’ятати, що плавність ліній при викладанні з мотузочка заспокоює дитину, 

викликаючи у неї відчуття завершеності і задоволення, вправа сприяє 

розвитку дрібної моторики, чуття кольору та ритму. 
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Відгадай, намалюй 

Запропоновані нами ігрові завдання цікаві та корисні. З їх допомогою 

можна розвинути дитячу уяву та зорову пам’ять, удосконалити мовлення, 

активізувати мисленнєві процеси. Іноді завдання здаватимуться занадто 

складними, але вони під силу дітям середнього дошкільного віку. Тільки не 

варто забувати, що їх виконання вимагає від малюків певного рівня розвитку 

уяви, спостережливості, досвіду і зорової пам’яті. За допомогою спостережень 

діти накопичують запас уявлень про предмети, а зорова пам’ять допомагає 

запам’ятати деталі та їх основні ознаки. 

 Вправа „Без чого?” активізує словниковий запас дитини на 

позначення частин предметів. У ній малюк вправляється у правильному 

узгодженні іменників у родовому відмінку однини та множини. 

Можна розглянути разом з дитиною, наприклад, машинку, запитати: 

„Без чого машинка?” (без коліс, без вікна). Яких не вистачає коліс? (круглих, 

чорних) Домалюй машині круглі чорні колеса” (див. с. 35).  

  Вправа „Малюнки-загадки” дуже подобається малюкам. Ми 

пропонуємо в ній серію навмисне незакінчених зображень (див. с. 36–37). 

Спочатку варто спрямувати увагу дитини на розглядання частково 

зображених предметів. Можна запропонувати їй порівняти два поруч 

розташовані малюнки. Використовуйте навідні запитання, загадки, віршики, 

наслідуйте голоси зображеного птаха чи тварини.  

Підготувавшись, можна приступати власне до малювання. Попередньо 

зробіть копію з малюнка і запропонуйте дитині домалювати зображення так, 

як вона сама захоче. Будь-яке рішення має викликáти у малюка естетичну 

насолоду: самостійно завершити основну форму, розробити деталі і виконати 

їх в кольорі.  

 Бажано не втручатись у процес малювання. Нехай дитина в кінці 

роботи сама оцінить її результат. Такий підхід допоможе їй відчути себе не 

тільки співучасником гри-загадки, але й автором малюнка.  



 117 

  Вправа „Чарівна майстерня” досить складна. Її варто 

пропонувати дитині у віці чотирьох років. Нехай малюк уважно розгляне 

незвичні „ламані” зображення. Запропонувати йому стати майстром-

чарівником, який зможе „полагодити” предмети, правильно намалювавши їх 

(див. вкладка 8). 

 Якщо у малюка виникають утруднення, варто допомогти йому – 

вирізати деталі з паперу і хай дитина складе з них цілий предмет, а потім 

намалює його. 

Вже усе малюю сам 

Діти середнього віку вже можуть використовувати більшість 

зображувальних матеріалів, у т. ч. й фломастери. Фломастерами малюють так 

само, як і олівцями. Але через непрозорість кольорів, через те, що ними 

зручно проводити лише контурні лінії, а не зафарбовувати площину, краще 

поєднувати фломастери з іншими зображувальними засобами.  

Не завжди малюкові все вдається: 

Я весь аркуш змалював. 

Братик каже: – Це гав-гав! 

Мама каже: – Лошачок. 

Тато: – Ні, це віслючок. 

– Бицьо, бицьо! – каже бабця. 

А дідусь: – Та ні, це паця! 

Ой, не можу! Сміхота! 

Не впізна ніхто кота. 

Т. Пустовар 

Малювала Оля хату, 

а виходила загата. 

Малювала Оля кицю,  

а виходила криниця. 

Малювала Оля пташку, 

а виходила комашка. 

Малювала Оля Олю,  

а виходила квасоля. 

Отака в нас Оля, 

Ма-лю-валь-ни-ця! 

А. Камінчук 

Але завдяки наполегливості і терпінню він отримує якнайкращий 

результат: 

Я дресирую олівець, 

малюю сад і тин... 
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Та тільки зводить нанівець 

мої зусилля він. 

Тремтить, вистрибує із рук, 

петляє, майже криво.  

Він неслухнясик, цей малюк, 

невмілий він на диво. 

Я вперто вчусь його тримать, 

треную в нім слухняність: 

„Кривулі досить малювать!” – 

перемогла старанність! 

Зумів його переконати, 

вередувать він кинув 

і став сумлінно малювати 

зі мною всі картини. 

О. Стеквашева 

 Курчата маленькі, курчата гарненькі. 

Доцільно поспостерігати за курчатами чи розглянути ілюстрації.  

 Пограйте з дитиною у гру „Покажи, що вміє курча”. Малюк показує 

рухами, що вміє курча: дзьобати зернята, пити водичку, бігати, знаходити 

черв’ячка, махати крильцями тощо. 

Заздалегідь намалюйте маму-курку (див. с. 38). Можна запропонувати 

дитині намалювати навколо квочки курчат, зобразити, як вони шукають 

черв’ячків, бігають за метеликами та жучками.  

Дитина малює самостійно. У процесі роботи слід заохочувати дитину, 

хвалити її за намагання передати різне положення голови і тулуба. Закінчивши 

роботу, дитина сама розповідає про свій задум. 

 Щоб курчата виглядали пухнастими, для малювання користуйтесь 

напівсухим клейовим пензликом. 
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Повтори: 

А в нашої квочки  

Всі сини і дочки – 

Маленькі, жовтенькі, 

Слухняні клубочки. 

 Посадимо молоденькі деревця. 

Розкажіть дитині про те, що восени саджають маленькі деревця і що діти 

допомагають доглядати за ними, поливають їх. Поспостерігайте з малюком за 

тим, як саджають дерева, розгляньте ілюстрації, прочитайте вірш. 

Запропонуйте дитині подумати, яке деревце їй хотілося б посадити і 

намалювати. Можна розказати, що деревце саджають тоненьке, у нього зовсім 

мало гілочок та листочків.  

 Доцільно виконати з дитиною вправу „Деревця”. 

Ми берізки і кленці, 

В нас тоненькі стовбурці. 

Поставити руки на пояс. 

 

В рівні станемо рядки, 

Розправимо гілочки. 

Підняти руки вгору. 

 

Піднялись над корінцями, 

Привітались з промінцями. 

Махи руками зі сторони в  сторони. 

 

Сонечка тепло за мить 

Нас зігріє, звеселить. 

Кругові повороти кистями рук. 

 

Хилять свіжі вітерці 

Вліво-вправо стовбурці. 

Нахили тулуба в сторони. 

 

 Робота виконується олівцем.  

Послухай: 

Ми садили ліс у полі – 

І дубочки, і тополі, 

І осику, і ліщину, 

І червону горобину. 

 Вивчи напам’ять: 

Посаджу я деревцé біля хати, 

Буду його старанно доглядати, 

Чистою водицею поливати, 

Буду разом з деревцéм підростати. 
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М. Стельмах Ю. Рібцун 

Послухай: 

Гей, дівчата, 

Гей, хлоп’ята, 

А беріть скоріш лопати: 

Бо ж людині кожній треба 

Посадити деревце – 

Хай росте у синє небо, 

Розмовляє з вітерцем! 

Хай ростуть дубочки й клени, 

І калина, й горобина, – 

Щоб була повік зелена 

Наша славна Україна! 

М. Петренко 
 

 Радісна осінь. 

Разом з дитиною поспостерігайте за листопадом, під час прогулянки 

зберіть букет із різнокольорових осінніх листочків; розгляньте ілюстрації, на 

яких зображено осінні дерева, листя на землі, прочитайте дитині вірш про 

барвисту осінь. Таку осінь називають золотою, яскравою, багряною, щедрою, 

радісною. Можна запропонувати намалювати веселу різнобарвну осінь.  

Нагадайте, як правильно тримати пензлик, проводити лінії, набирати 

фарбу. Доцільно коментувати малювання: „Ось листочок упав на доріжку, а 

ось ще і ще. Вітерець листочки підганяє. Покажи, де на дереві багато 

листочків, а де мало. Де під деревом багато листочків? А де мало? Розкажи, 

яка осінь на твоєму малюнку”.  

Послухай: 

Нарядилась осінь  

В дороге намисто,  

Золоте волосся  

Розплела над містом.  
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Кольорові фарби  

Вийняла з кишені  

І малює осінь  

Жовтім по зеленім.  

Здогадатись можна  

В парку по деревах:  

Є червона фарба  

В неї і рожева... 

М. Хоросницька 

Послухай: 

Скільки барв кругом розлито: 

Пурпур, охра, зелень, просинь. 

Це минає тепле літо, 

Золота надходить осінь. 

Край наш – писанка неначе, 

Треба тільки вміти бачить. 

В. Сухомлинський 

 

 Осінній ліс. 

Можна так звернутися до дитини: „Чи знаєш ти, з чого виробляють 

меблі? Їх виробляють з деревинú. У лісі лісоруби валять дерева, щоб робити з 

них нові меблі. Багато повирубали дерев – і нашим звірям не стало, де жити. 

Барліг ведмедя розвалився, дерева, на яких жили білки, лежать на землі. Ось-

ось лісоруби до нового дому їжачка підійдуть. Дуже звірята злякались. Де 

вони будуть тепер жити? Просять звірі намалювати для них ліс, щоб знову у 

них були гніздечка та будинки, адже скоро прийде зима”.  

Отримавши згоду дитини, починайте малювати ліс. Щоб дитина чітко 

уявляла, що таке ліс, доцільно заздалегідь вирушити на прогулянку до лісу, 

розглянути картинки із його зображенням, сказати, який він (дрімучий, 

зелений, густий, непрохідний, сосновий).  
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Послухай: 

Кольорове диво – осінь. 

Чиста-чиста неба просинь, 

Скрізь червоно, золотаво, 

Жовтизна встелила трави. 

Сизі ранки, синь ріки, 

Білі в ній пливуть хмарки, 

Бронза дуба, зелень сосен... 

Кольорове диво – осінь. 

 Хто живе в осінньому лісі? 

Уважно розгляньте разом з дитиною попередню роботу. Скажіть їй: 

„Такий гарний осінній ліс ти намалював (-ла)! Він наче справжній. Я чую, як з 

лісу долинає безліч звуків”. 

 Пограйте з малюком у гру „Звуки лісу”. Нехай дитина пригадає ті 

звуки, які вона чула в лісі: ”хрум-хрум“ – зайчик, ”ф-ф-ф“ – їжак, ”ш-ш-ш“ – 

змія, ”у-у-у“ – вовк, ”тук-ту“к – дятел, ”ку-ку“ – кує зозуля тощо.  

Продовжити розповідь можна так: „Ось скільки звірів і птахів населяє 

ліс, тому він такий веселий! Намалюй, хто живе у твоєму веселому лісі”.  

Варто підтримувати дитину, коли вона прагне внести щось своє у зміст 

роботи. Може домалювати кущі, дерева, потім намалювати їжачка з яблуками 

на голках і т.п. 

 

Повтори: 

Раз, два, три, чотири – вийшли звірі; 

П’ять, шість – пада лист; 

Сім, вісім – птахи в лісі. 

 (лічилка) 
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 Сумна осінь. 

 Пригадайте разом з дитиною „Звуки осені”: “бах-бах” – падають 

яблука в садку, “курли-курли” – летять журавлі, “кап-кап” – йде дощ, “у-у-у” – 

виє вітер, “чап-чалап” – по калюжах тощо. 

Спостерігайте в природі пізню осінь, розгляньте ілюстрації. Зверніть 

увагу дитини на дерева та кущі, наголосіть, що на них немає листочків, 

прочитайте вірш. 

Покажіть дитині яскравий малюнок радісної осені, запитайте: „Це осінь 

радісна чи сумна? Так, це осінь радісна, золота, яскрава. Її ти намалював 

радісним фарбами. Якими? (жовтою, оранжевою, червоною, зеленою) А ось ці 

фарби які? Цими фарбами (показати) (коричневою, сірою, чорною) ми будемо 

малювати сумну осінь. Давай спробуємо намалювати сумну осінь”. 

Дитина малює дерева, кущі. На них зовсім мало листочків. По закінченні 

роботи попросіть дитину порівняти два малюнки, підведіть підсумок: „Ось яка 

різна буває осінь – радісна і сумна. Яка осінь тобі більше до вподоби?” 

 Для роботи знадобляться чорна, темно-синя, коричнева фарби, тло 

аркуша – сіре.  

Послухай: 

Ясне сонце не гріє, 

Холодок повіва. 

Засихає, жовтіє 

На узліссі трава.                                    

Осипаються клени, 

Листя з дуба летить… 

Лиш ялинка зелена 

Серед лісу стоїть. 

                  Г. Бойко 
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Послухай: 

Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. 

Стали чорними кущі, 

І дерева чорні стали, 

Бо листочки всі опали. 

Тільки дуб стоїть у листі 

І калинонька в намисті. 

М. Познанська 

 

 Зимові дерева у лісі. 

На прогулянці поспостерігайте за зимовими деревами, опісля – 

розгляньте ілюстрації. Наголосіть дитині, якими стали дерева (на них зовсім 

немає листя, сніг лежить на гілках). Запропонуйте розглянути зображення 

осіннього лісу, виконані дитиною напередодні. Зверніть увагу на те, що робота 

яскрава та строката, на деревах листочки різних кольорів. Запропонуйте 

намалювати зимовий ліс, в якому дерева та кущі з темними стовбурами, 

навкруги лежить сніг. Запитайте: „Які фарби переважають в малюнку? Яку 

фарбу ти найчастіше використовував (-ла), виконуючи цю роботу? Чому?” 

 

 

 

Послухай: 

Закружилися сніжинки, 

Як метелики прудкі. 

Прилетіли до ялинки 

Й почепились на гілки. 

Голі кущики прикрили, 

Притрусили моріжок. 

І доріжки побілили – 

Зовсім іншим став лісок. 

У. Білоус 
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 До нас завітала Снігуронька. 

Разом з малюком розгляньте ілюстрації до казки „Снігуронька”. 

Відіберіть фарби холодних тонів. Перегляньте виконані дитиною малюнки на 

зимову тематику.  

Можна так звернутися до дитини: „Подивись, як тихо та гарно у 

зимовому лісі! Нікого нема, тільки сліди на снігу, бо одні звірята сплять, інші 

сховалися за деревами та кущами. Тихо-тихо в лісі. Чуєш, рипнув сніжок? 

Хтось по лісу йде (з-за аркуша з’являється силует Снігуроньки, намальований 

заздалегідь). Хто це?” 

Підказкою може слугувати загадка: 

З Дідом Морозом, як прийде зима, 

В гості до вас завітає вона. 

Буде навколо ялинки кружляти, 

Пісні веселі з вами співати. 

Як цю гостю називають, 

Всі малята добре знають. 

(Снігурка) 

Ю. Рібцун 

Доцільно запропонувати дитині уважно розглянути Снігуроньку, 

запитати: „Як ти думаєш, чому цю дівчинку назвали Снігуронькою? Які фарби 

ти візьмеш, щоб її намалювати?” 

Варто підтримувати  прагнення дитини внести в образ Снігуроньки щось 

своє, нове. По закінченні роботи можна розглянути її, запропонувати 

розповісти, чим саме вона схожа на сніжну дівчинку.  
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Послухай: 

Про Снігурку казку  

Прочитала мама. 

Вирішив одразу: 

Я зроблю так само. 

Сніг на землю ляже 

Гарний і пухнастий, 

Виліплю я ляльку 

В кожушку сріблястім. 

Наведу їй брови, 

Нарум’яню щічки, 

Одягну пухові 

Гарні рукавички. 

Прошепчу на вухо 

Чарівні слова. 

Дівчинка послуха, 

Стане як жива. 

В. Паронова 

 Сніговик Морквяний ніс.  

Під час прогулянки разом з дитиною зі снігу можна зліпити сніговика. 

Варто коментувати свої дії: „Зліпимо великий колобок, потім трохи менший, 

поставимо його зверху на великий колобок. А тепер зліпимо голову. Це буде 
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найменший колобок. Зробимо сніговику руки. Тепер з морквини зробимо ніс, з 

камінчиків – очі, а зі шматочків буряка – червоні губки. Буряком пофарбуємо 

сніговику щоки. В руку дамо сніговику палицю. На голову одягнемо відерце. 

Який красивий у нас вийшов сніговик!” 

 Пограйте з дитиною у гру „Знайди відмінності”. Запропонуйте 

малюкові розглянути сніговиків і назвати, чим вони відрізняються (див. 

вкладку 9). 

Розпочніть гру з заклички:  

Зупинився край ріки 

Зайчик Довгі Вуха. 

Перед ним сніговики  

В дивних капелюхах. 

Розглядає їх, присів – 

Схожі, мов близнята. 

Що ж різнить сніговиків? 

Підкажіть, малята! 

Перед малюванням доцільно провести з дитиною бесіду про літній 

відпочинок на морі. Хай малюк пригадає, з ким він познайомився та 

потоваришував.  

Можна так звернутися до дитини: „Там, де живе твій друг, ніколи не 

буває зими. Він не знає, що таке сніг, ніколи не бачив і не ліпив сніговичка. 

Давай намалюємо з тобою сніговичка, якого ми з тобою зліпили, і надішлемо 

малюнок твоєму другові”.  

 У процесі малювання доцільно пригадувати послідовність ліплення 

сніговика. 
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 Відгадай: 

Його прикраси і вбрання: 

старе відро, камінчики й мітла. 

А ще – морквина замість носа 

і на голівці трохи проса. 

Сам він пухнатий і м’який, 

Недовговічний, мовчазний. 

(Сніговик) 

 Снігопад, снігопад... 

Варто поспостерігати разом з дитиною за снігом у різні часи дня, 

відзначити, як змінюється його колір. Доцільно розглянути ілюстрації із 

зображенням снігопаду, засніженого лісу у яскравий сонячний день. Запитати: 

„Чому сніг різного кольору? (рожевий, блакитний) Як ти думаєш, тут 

зображено вечір чи ранок?” 

Запропонуйте дитині намалювати снігопад. Коментуйте: „Коли багато 

снігу, все стає казково-білим”. Дитина малює, самостійно вигадуючи сюжет 
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малюнка. Доцільно заохочувати дитину використовувати різні прийоми 

малювання, кінцем пензлика зображуючи гілки, а всім ворсом, покриваючи 

фарбою площину аркуша, землю, товстий стовбур дерева тощо.  

 

 

 

 

 

Послухай: 

Білий-білий первосніг 

На поля й на луки ліг. 

А в садку глибокий, 

Красень синьоокий. 

На березі ще й сосні – 

Бірюзовий. Так чи ні? 

Жовто-золотавим 

Припушило трави. 

А під вечір на шибках 

Сніг такий, 

Неначе птах… 

Мов казкова птиця, 

Та, що тільки сниться. 

                             В. Конопелець 

 Стояв собі будиночок. 

Доцільно розглянути разом з дитиною зображення різних будиночків, 

визначити, які частини для них всіх є спільними (стіни, дах, вікна, двері).  

  Можна запропонувати малюкові пограти у гру „Склади з частин”. 

Заздалегідь виріжте різнокольорові геометричні фігури: великі квадрат (стіни) 

і трикутник (дах), маленькі прямокутники (двері та віконце) (див. вкладку 10). 

Нехай дитина складе будиночок з частин. Запитайте: „Дах який? 

(червоний, трикутний) Двері які? (прямокутні, коричневі) Вікно яке? 

(прямокутне, синє)” тощо. 

 Корисною також буде вправа „Який будиночок?” Потрібно називати 

матеріал, з якого зроблений будинок, а дитина визначає, який він. Наприклад: 

будиночок з цегли який? – цегляний (з бетону – бетонний, з піску – піщаний, з 
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каменю – кам’яний, з дерева – дерев’яний, із соломи – солом’яний). Можна 

фантазувати і придумувати чарівні будиночки: з льоду – льодяний, з 

пряників – пряничний, з квітів – квітковий тощо. 

  Пограйте з дитиною у гру „Намалюй за описом”. Варто повільно 

читати текст про будиночок. Дитина із заплющеними очима уявляє його. 

Після цього прочитайте текст ще раз повільно по одному реченню. Дитина 

повинна запам’ятати опис, а потім намалювати будиночок по пам’яті. Зразок 

тексту: „Стояв білий будиночок. Дах у нього був трикутний, червоний. Великі 

вікна жовті, двері – коричневі”. 

Можна запропонувати дитині намалювати будиночок, який їй більше до 

вподоби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повтори: 

Я люблю свою хату, 

і подвір’я, і садок, 

де і сонця багато, 

і в жару – холодок. 

І. Гнатюк 
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У середньому дошкільному віці дитина вже може зобразити на малюнку, 

крім  основного сюжету, 2–3 предмета за своїм бажанням.  

 Засніжена вулиця. 

Погуляйте разом з дитиною засніженою вулицею, поспостерігайте за 

сніжинками. 

Прочитайте малюкові оповідання „Як хлопчик хотів приголубити 

сніжинку”: 

З неба злетіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов 

пушинка. І прекрасна, мов зірка.   

На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав: – 

“Ось впаде під ноги, її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не 

треба її затоптувати”.  

Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона 

впала на теплу, добру руку хлопчика й розтанула. Хлопчик з жалем дивиться 

на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка.   

В. Сухомлинський  

Запитайте у дитини: „Чому сніжинка стала, мов крапелька?” 

Запропонуйте намалювати засніжену вулицю: дерева, будинок, лаву, 

кущі. 

 

 

Послухай: 

Тоненькі сніжинки 

На мене сідають, 

Мене за ялинку 

Напевне вважають. 

Не знають сніжинки – 

Смішинки тоненькі, 

Що я – не ялинка, 

А просто – Оленка! 

А. Костецький 
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 Прийшла весна-красна. 

Уважно спостерігайте з дитиною за пробудженням природи, весняними 

струмочками, розгляньте ілюстрації, де зображена рання весна, зверніть увагу 

на струмочки на землі, яскраве сонце, молоду зелень тощо. Доцільно 

розглянути роботи, на яких зображена зима, та порівняти їх з малюнками 

весни. 

Запропонуйте дитині зобразити ранню весну, прокоментуйте: „Сніг ще 

де-не-де лежить на землі”. По завершенні роботи попросіть дитину розповісти 

про ранню весну, роздивляючись свою роботу. 

Послухай: 

Фарби різні ми візьмемо, 

Малювать весну почнемо. 

Буде в нас вона красна, 

І зелена, і ясна. 

Буде сонячна, квітуча, 

Тепла, чарівна, пахуча. 

І струмочок задзвенить, 

Наших діток звеселить. 

В небі сонечко засяє, 

Квіточка в траві прогляне. 

Буде віяти весною, 

І засяє все красою. 

 

 

Послухай: 

У березні, у березні  

Верба цвіте на березі.  

Осика від граків рясна  

Бо це весна, весна, весна!  

І сонця тепле колесо  

Зігріло ніжний пролісок,  

І дзюркотять потічки  
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До голубої річки. 

В. Бондаренко 

 Гарна писанка у мене. 

Розкажіть дитині про Великодні свята, про традиційні страви (паска, 

писанки). Розгляньте зображення писанок, дерев’яні розписані яєчка. Хай 

дитина потримає писанки в руках, помилується ними, розповість, яка з них 

сподобалась найбільше і чому.  

Заздалегідь виріжте з паперу силует писанки, запропонуйте 

розмалювати її (див. с. 39). 

 Візерунок можна малювати, додатково використовуючи піпетку або 

тичок. 

 

 

 

 

Послухай: 

Розмалюю писанку, 

Розмалюю, 

Гривастого коника  

Намалюю. 

Розмалюю писанку, 

Розмалюю, 

Соловейка-любчика 

Намалюю. 

Розмалюю писанку, 

Розмалюю, 

Сопілочку гарную 

Намалюю. 

Сопілочка буде грати, 

Соловейко щебетати, 

А гривастий кониченько 

Славно танцювати. 

Д. Чередниченко 
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 Ведмедик веселий, ведмедик сумний. 

Разом з дитиною розгляньте ілюстрації, фотографії людей з різним 

виразом обличчя. Виконайте з малюком мімічну гімнастику. 

 Вправа „Дзеркальце”. Поставити перед дитиною дзеркальце, 

запропонувати уважно розглянути себе. Посміхнутись, звертаючи увагу на те, 

як змінюється вираз обличчя. Показати, якою буває людина, коли сумує 

(дивується, боїться тощо). Варто розглянути з дитиною обличчя із 

зображенням різних емоцій. Хай малюк спробує відтворити їх (див. вкладку 

11). 

Зверніться до дитини: „Покажи, на якій картинці клоун веселий, а на 

якій сумний. Чому ти так думаєш? (див. вкладку 12) 

Коли клоун сміється, краєчки його рота підняті вгору або розтягнені в 

посмішці, а коли він сумний, куточки рота опущені. Давай намалюємо 

веселого чи сумного ведмедика”.  

В кінці разом можна розглянути роботи і запитати: „Чому твій ведмедик 

такий веселий (сумний)?” Дитина вигадує невеличке оповідання про свого 

ведмедика. 

Ведмедик веселий Ведмедик сумний 

 

Послухай: 

Ну а це – ведмедик Мишка, 

Він і плаче, і реве... 

Він звихнув учора ніжку. 

І тепер кривенький трішки. 

Та нічого – заживе! 

І. Нехода 

 Незвичайна іграшка. 

Можна так звернутися до дитини: „Які іграшки тобі найбільше до 

вподоби? (яскраві, потішні) А давай намалюємо такі іграшки і малюнками 

прикрасимо твою кімнату. Знаєш, тільки з кружечків можна намалювати 
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смішні фігурки іграшок (Петрушку, Лошарика, ослика, гусеничку, Капітошку і 

т. п.). Спробуй намалювати свою потішну іграшку з кружечків”.  

Дитина малює іграшку за своїм бажанням, складаючи з кружечків різні 

смішні малюнки. 

  

 Чому Мотрійка невесела? 

Заздалегідь слід вирізати силуети двох ляльок з різними виразами облич 

(див. вкладку 12). У однієї – сарафанчик яскравий, в іншої – білий, без 

візерунка. В однієї обличчя веселе, в іншої – сумне. Зі зворотної сторони 

аркуша у сумної ляльки приклеєна „кишенька”, в яку по закінченні роботи 

потрібно вставити аркуш паперу з яскравим візерунком, змінити вираз 

обличчя.  

Разом з дитиною розгляньте обидва зображення. Визначте, чому одна 

лялька весела, а інша сумна. Підведіть дитину до висновку, що сумній ляльці 

потрібно зробити яскравий візерунок на тканині, з якої можна пошити 

сарафан. Дитина малює на аркуші паперу візерунок із кілець та крапок, кладе 

в „кишеньку”. 

 

 Рибки плавають в води. 

Доцільно поспостерігати разом з дитиною за мешканцями акваріуму, 

загадати загадку: 
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У хатах прозорих 

всі вони живуть. 

Можеш ти їх бачить, 

та не можеш чуть. 

(Рибки) 

Можна зробити вправу пальчикової гімнастики. 

 Вправа „Рибка”. Долоні утворюють ківшики. З’єднати їх, великі 

пальці притиснути один до одного. Виконувати хвилеподібні рухи руками – 

плаває рибка. Пальчики розходяться – рибка відкриває ротик, зімкнені – рибка 

закрила ротик.  

  

рибка відкриває ротик рибка закриває ротик 

Запитайте: „А чи знаєш ти, як називається цей скляний будиночок?” 

Загадайте загадку: 

В нашім домі є ставок, 

Повно в ньому рибок. 

Кицька хоче рибку з’їсти, 

Та боїться в воду лізти. 

(Акваріум)  

Доцільно повторити з малюком слово „акваріум” по складах кілька 

разів, щоб малюк не помилявся. Звернути увагу дитини на те, що, крім рибок, 

в акваріумі є водорості та камінчики. Можна запропонувати дитині 

намалювати рибок в акваріумі. 

Послухай: 

У ставок Маринка  

Сипле хлібні дрібки: 

– А чому це, Грицю, 
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Не говорять рибки? 

– Як же їм балакать, – 

Гриць на те сестриці, – 

Коли завжди мають 

Повен рот водиці? 

Є. Бандуренко 

 

 Намалюю зайчика, намалюю. 

Варто розглянути разом з дитиною іграшкового зайчика, ілюстрації до 

казок. Запропонуйте дитині пригадати, у яких казках зустрічається зайчик 

(„Колобок”, „Теремок”, „Рукавичка” тощо). Загадайте загадку, прочитайте 

віршик.  

Відгадай: 

Влітку сіренький, 

взимку біленький, 

довгі вуха має, 

швидко в лісі стрибає. 

(Зайчик) 

 

Послухай: 

Малювала Віра 

Зайчика смішного, 

А намалювала 

Вовчика лихого. 

Закричала Віра: 

– Ой-ой-ой, матусю! 

Бач, який страшенний! 

Я його боюся! 

Н. Дергач 

Назвіть частини тіла зайчика. Виконайте пальчикову гімнастику. 

 Вправа „Зайчик”. Пальці стиснути в кулачок. Виставити вгору 

вказівний і середній пальці. Під віршовані рядки поворушити ними в сторону 

та вперед.  
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Повтори:  

Ось так, ось так-так 

Зайченя вухате 

Вміє весело своїми 

Вушками махати! 

               (Ю. Рібцун) 

 Пограйте з малюком у гру „Хто назве більше?”. Слід починати гру, 

описуючи зайчика, а дитина має продовжити описовий ряд. Зайчик який? – 

сірий, пухнастий, довговухий, куцохвостий, боязкий, веселий тощо. 

Запропонуйте дитині намалювати зайчика. Доцільно промовляти слова 

лічилки, одночасно малюючи на окремому аркуші: 

Я малюю зайчика для вас. 

Раз! 

 

 

Це у нього, бачте, голова. 

Два! 

 

Це у нього вуха догори. 

Три! 

 

Це стирчить у нього хвостик сірий. 

Чотири! 
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Це очиці весело горять. 

П’ять! 

 

Ротик, зубки – хай морквину їсть. 

Шість! 

 

Шубка тепла, хутряна на нім. 

Сім! 

 

Ніжки довгі, щоб стрибав за лісом. 

Вісім! 

 

Ще навколо насаджу дерев я. 

Дев’ять! 
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І хай сонце сяє з піднебесся. 

Десять! 

П. Ребро  

 

Повноцінний розвиток мовлення дитини цього віку (особливо лексичної 

та граматичної сторін) сприятиме якнайкращому формуванню образного 

сюжетного малювання. 

СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК (6-й рік життя) 

Діти старшого віку допитливі, вони задають багато питань та чекають 

вичерпної відповіді. П’ятирічки вже здатні самостійно робити умовиводи, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, тож перед малюванням 

обов’язково слід провести бесіду, поставити перед дитиною проблемні 

питання, поміркувати над відповіддю разом.  

У цей віковий період діти люблять супроводжувати малювання 

мовленням – вони розповідають, що малюватимуть, які кольори 

використовуватимуть, які деталі зображуватимуть. Варто пам’ятати, що чим 

краще у дітей старшого дошкільного віку розвинуто зв’язне мовлення 

(особливо здатність складати описові розповіді), сформоване вміння 

попередньо обдумувати виконання завдання та планувати його виконання, тим 

легше відбувається процес оволодіння образотворчою діяльністю, сюжетним 

малюванням та малюванням за задумом зокрема. 

 Літо краснеє минуло. 

Доцільно провести з дитиною бесіду про літо, прочитати оповідання: 

Скажіть, ви не знаєте, чом це небо таке синє-синє, а хмарки в ньому 

пливуть такі біленькі-біленькі? Чом так раненько прокидається сонце, а коли 

настає йому час іти на спочинок, ну аж ніяк не хоче лягати в свою полум’яну 

колиску? Чому в нічному небі так мерехтять зорі, а місяць так пильно 

розглядає себе в тихому дзеркалі ставу? Чому крізь густу стіну хлібів так 
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ласкаво і ніжно посміхаються сині очі волошок, а важкий сердитий джміль так 

низько хилить до землі солодку голівку конюшини?  Чому?..  Літо прийшло!   

В. Мелещенко 

Можна запропонувати малюкові пригадати свої найкращі літні 

враження, розповісти, чим найбільше запам’яталось літо, як збирали гриби, 

купались в річці, ходили на різні прогулянки тощо.  

 Пограйте у гру „Звуки літа”. Хай дитина пригадає літні звуки – „дж-

дж” – гуде джміль, „дз-дз” – бринить бджола, „жу-жу” – дзижчить жук, „ба-

бах” – гримить грім, „ш-ш-ш” – шумить пшениця в полі, „ч-ч-ч” – сюркоче 

коник у траві тощо. 

 Можна запропонувати дитині вивчити вірш: 

Я всміхаюсь сонечку:   

– Здрастуй, золоте! –   

Я всміхаюсь квітоньці –   

Хай вона цвіте!   

Я всміхаюсь дощику:   

– Лийся, мов з відра! –   

Друзям усміхаюся –  

Зичу їм добра!   

М. Познанська 

Запропонуйте дитині намалювати картину про літо. По закінченні 

роботи попросіть пояснити, чому саме цей епізод дитина зобразила  у своїй 

роботі. 

Послухай:  

На сопілці літо грало   

І мелодію чарівну  

Ой, як щиро розливало  

Лугом, полем, на долину. 

Пісню ту почула бджілка,  

Дзвінко, радо задзичала,  

Послухай:  

Серед моря квітів,   

Серед моря трав   

Весело шуміти   

Запашним вітрам.   

Серед моря квітів    

Бджіл гудуть рої.   
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То ж мелодія сопілки  

Ще чарівнішою стала. 

Н. Вернигора 

Літо моє, літо,   

Співанки мої.   

В. Мордань 

 

 Намалюємо дерева. 

Щоб дитина якнайкраще оволоділа навичкою малювання дерев, 

використовуйте її попередні спостереження. Гуляючи з малюком у дворі, 

парку, лісі, варто звернути його увагу на те чи інше дерево, запропонувати 

обхопити руками стовбур. Прокоментуйте: „Це дерево велике, стовбур у нього 

товстий”. Потім нехай дитина стане під деревом, підніме ручки вгору, 

потягнеться високо-високо. Запитайте: „Чи можеш ти дістати до гілок?” 

Поясніть: „Ні, бо гілки ростуть високо-високо над землею”. Продовжити 

розповідь можна так: 

У більшості дерев гілки починають рости приблизно з середини 

стовбура. Є гілки великі, на них ростуть середні, а на середніх – маленькі. 

Гілки розходяться в сторони, а потім тягнуться до сонця, до його світла і 

тепла. Отже, у дерева є стовбур і гілки. А чи знаєш ти, що росте на гілках? 

Так, листочки. Прислухайся, як вони шелестять. А які ще звуки можна почути 

в парку? Так, пташиний спів.  

Можна показати, що на деревах високо вгорі пташки збудували для себе 

гнізда. Хай дитина зрозуміє, що дерево – не тільки красива, а й корисна 

рослина, яку треба берегти. Запропонуйте малюкові послухати оповідання: 

В одному лісі неслухняні діти бавилися з вогнем. Кущі та дерева, на 

яких були пташині гнізда, згоріли. Бідні пташки гірко плакали, бо їм не було 
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де жити. Почув пташини плач зайчик Вуханчик і порадив звернутися до тебе 

за допомогою. Пташки просять намалювати для них кілька великих дерев, на 

яких вони зроблять для себе гнізда. 

Перед тим, як розпочати малювати, нехай дитина пригадає, з яких 

частин складається дерево (стовбур, гілки, листя), варто зробити пальчикову 

гімнастику. 

 Вправа „Дерево”. Підняти руку (стовбур) долонею до себе, широко 

розвести пальці (крона), поворушити ними, наче вітерець колише гілочки. 

 

На аркуші паперу запропонуйте дитині намалювати сонечко, щоб 

працювати було приємно та радісно.  

 Перше дерево варто намалювати разом з дитиною, взявши своєю 

рукою її руку, щоб залишилися кінестетичні відчуття від сили натискання на 

пензель. 

Малювання дерева починається зі стовбура. Кінчиком пензля починаємо 

проводити тонку лінію, яка поступово стовщується шляхом натискання на 

пензлик (1).  

Високо над землею, приблизно на середині стовбура, починайте 

малювати гілки. Нехай малюк визирне у віконце і розповість, що спочатку 

вони розходяться в сторони, а потім піднімаються до сонечка, кінчики гілочок 

тоненькі. Запропонуйте дитині руками показати, як ростуть гілки. 

 Починати малювати гілочки слід від стовбура. Для того, щоб гілки на 

кінчиках були тоненькі, потрібно поступово зменшувати натиск на пензлик і 

закінчити малювання гілки різким рухом. Можна спробувати разом з дитиною 

намалювати гілки в повітрі, а потім на аркуші паперу (2). Чим дитина старша, 

тим більшу кількість гілок вона може намалювати на дереві (3). 



 144 

Потім, коли підсохне коричнева фарба, приступайте до малювання 

листочків шляхом нанесення мазків всім ворсом пензлика (4). Для цього 

можна взяти пензлик менших номерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгадай: 

Хочуть знати малюки: 

хто все робить навпаки? 

Хто в спекотні літні дні 

у зеленім жупані? 

Прохолодна прийде осінь, 

хто піджак жовтавий носить? 

Затріщать морози люті, 
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хто роздягнений, роззутий? 

А колив весна настане, 

хто вдягатись знову стане? Хто? 

(Дерева) 

О. Рібцун  

Діти старшого віку можуть малювати листя та крону дерева шматочком 

поролону, квачиками, шматочками м’ятого паперу, штампиками чи 

кольоровою піною. 

Крона дерева, зроблена 

 

зім’ятим папером 

 

квачиком 

 

кольоровою піною 
 

ватним тичком  

Наостанок доцільно прочитати дитині вірш і пригостити чимось 

смачненьким. 

Сорока-білобока 

По лісу скакала, 

... (ім’я дитини) викликала, 

Добром дарувала. 

А ... (ім’я дитини) маленький, 

Дарункам раденький! 
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Поступово варто увагу дитини звернути на те, що всі дерева різні. У них 

різні за кольором, формою і товщиною стовбури та гілки, різне листя. Слід 

пояснити дитині, що це дерева різних порід, вчити називати їх по мірі 

засвоєння. Дитина старшого дошкільного віку може знати, розрізняти і вміти 

зобразити різні породи дерев (наприклад, дуб, березу, тополю, вербу, клен, 

горобину, сосну, ялину). 

Щоб дитина краще запам’ятала назву дерева, варто під час прогулянки 

проводити ігри та вправи типу „Підбіжи до дерева, яке я назву”, „Відгадай за 

описом”, „Знайди зайчика (білочку)” тощо.  

 Так, наприклад, у грі „Знайди зайчика (білочку)” дитина заплющує 

очі. Можна посадити зайчика (білочку) під (на) деревом (-о). Малюк знаходить 

іграшку і закінчує речення: „Зайчик (білочка) сховався (-лась) під (на) ...”. 

Доцільно звернути увагу дитини на форму листя кожної з порід дерев, а 

восени – на різноманітність їх кольорів та відтінків. Цьому знову ж 

допоможуть ігри та вправи типу „З якого дерева листочок?” 

 Покажіть листочок, а малюк повинен відгадати, з якого дерева. 

Запитайте у дитини: „Листочок з берези який? (березовий) Кленовий листочок 

з якого дерева? (з клена)”.  

Слова-підказки: березовий, дубовий, вербовий, каштановий, осиковий, 

горобиновий, липовий, тополиний листочок; ялинова, соснова шишка (гілка). 

Запропонуйте дитині повторити за вами слова скоромовки: 

Кленовий листок на клені, 

Кленовий листок зелений. 

Все літо листок зелений 

Зеленів на зеленому клені. 

 Цікавою і корисною для розвитку зорового сприймання та уваги є 

вправа „Чи зумієш віднайти?” Можна запропонувати дитині серед 

різнокольорових крапок знайти зображення дубового, березового та 

каштанового листочків. 

Прочитайте вірш: 
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Листя каштана, 

Немов рукавичка, 

У тебе є майже такі ж, 

Поглянь, це мов пальці 

Твої невеличкі, 

Знайди цей листочок скоріш. 

О. Радушиньска 

 

 Особливої спостережливості та багатого словникового запасу вимагає 

вправа „Який? Яка?” Доцільно запитати у дитини: „Береза яка? (струнка, 

білокора, висока, кучерява) Дуб який? (кремезний, розлогий, старий, могутній) 

тощо”. Саме означення такого типу допоможуть якнайкраще відтворити 

своєрідність кожної породи дерева. 

Граючи у такі ігри, відгадуючи загадки, слухаючи оповідки та віршовані 

мініатюри, дитина навчиться не лише кмітливості та спостережливості, що 

допоможе їй у малюванні, а й розвине мовлення.  

 Приступаючи до малювання дерев тієї чи іншої породи, слід чітко 

уявляти, чим саме відрізняється це дерево від інших. Щоб якнайкраще 

передавати форму дерева певної породи, треба не один раз спробувати 

намалювати його по пам’яті. Тому чим краще дитина запам’ятає форму 

дерева, тим легше зможе уявити і намалювати його. 

Малювання ялинки залежить від вибраного зображувального матеріалу. 

Під час малювання ялинки особливу увагу слід звернути на довжину та 

розташування гілок. Вони довші внизу, а вгорі – коротші, розташовані 



 148 

попарно і опущені донизу. Біля стовбура хвоя довша, на краях гілок – 

коротша. 

  

Відгадай: 

І маленькі, і старенькі, 

Влітку, взимку, навесні 

Всюди вдягнені гарненько 

У зелені сукні всі. 

(Ялинки) 

Малювання ялинки олівцями має свої особливості:  

  

У дуба стовбур товстий, гілки зігнуті. Кожна гілка ніби зламана.  

Послухай: 

Ми з Іванком у садочку 

Посадили по дубочку. 

Цілий день роботу маєм, – 

Все по черзі поливаєм. 

Потім прутиком звіряєм 

Щогодини по разочку: 

Хто з нас швидше підростає: 
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Ми з Іванком чи дубочки? 

В. Ладижець 

 
 

У берези стовбур стрункий, білий з темними плямами. Тоненькі гілочки 

ніби заплітаються у косички.  

Послухай: 

Дві подруженьки берізки 

Розпустили довгі кіски, 

А тепленький вітерець 

Взяв у руки гребінець 

Та й ті кіски розчесав, 

Навіть стрічки зав’язав. 

О. Радушинська 
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 Верба розлога, пишна. Гілки у неї тонкі та гнучкі. Загалом вона схожа 

на копицю сіна. Стовбур у неї сірувато-зелений, а листя – довгасте. 

Послухай: 

Над водою, на горбі 

Любо, весело вербі. 

Довгі коси розпускала, 

У ставочку полоскала. 

Не потрібен гребінець – 

Їх розчеше вітерець. 

І. Кульська 

  

Тополя велична. Стовбур у неї стрункий та високий. Гілки починають 

рости майже від самої землі, близько прилягають до стовбура (особливо вгорі 

та внизу), і всі ростуть стрімко вгору. Коли примружити очі і подивитися на 

тополю, то можна побачити довгастий листочок. 

Відгадай: 

Що за дерево таке: 

І високе і струнке? 

Коли літо наступає, 

Пухом землю всю вкриває. 

(Тополя) 
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Малюючи сосну, варто зазначити, що стовбур у неї золотавий, дуже 

високий і стрункий. Гілки у сосни розташовані у верхній частині стовбура і 

широко розходяться в сторони.  

Соснову хвою найкраще малювати жорстким клейовим пензликом. Слід 

набрати на пензлик фарбу, зробити кілька мазків на окремому аркуші, а коли 

пензлик буде напівсухим, тримаючи його вертикально, малювати хвою. 

Послухай: 

Росте на гірці й під горою, 

Зелена літом і зимою. 

Від неї пахне смолкою, 

А вколе – наче голкою. 

М. Сингаївський 

  

 Густий дрімучий ліс. 

Загадайте дитині загадку: 

Він густий, дрімучий, темний, 

Споконвіку він росте. 
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Не проб’ється навіть сонце 

Крізь гілля його густе. 

(Ліс) 

Розгляньте ілюстрації до казки „Три ведмеді”. Запитайте у дитини: 

„Який ліс називається дрімучим, густим? В яких казках розповідається про 

такий дрімучий ліс? („Три ведмеді”, „Маша та ведмідь” тощо)”.  

Запропонуйте дитині намалювати дрімучий ліс, такий густий, що в 

ньому можна заблукати. Робота виконується фарбами. Можна показати для 

порівняння дитині дві ілюстрації із зображенням лісу: на одній дерева 

розташовані рідко, на іншій – дерева ростуть густо. Зазначте, що на другому 

малюнку дерева з товстими стовбурами, а крона така густа, що і неба не 

видно. Дитина малює самостійно. В кінці роботи розгляньте малюнок. 

Запитайте: „Чи можуть у цьому лісі жити три ведмеді? Чому ти так думаєш?” 

Послухай: 

Тихо-тихо в темнім лісі, 

Хтось таємний спить в горісі. 

Але ти його не бійсь – 

Ти приходь у темний ліс. 

Тут ти будеш тільки гість, 

Тут ніхто тебе не з’їсть. 

Г.Чубач 

Послухай: 

Ми підемо до лісу, 

Де світяться пеньки, 

Де ходять хитрі лиси 

І шастають вовки, 

Де велетні-ялини 

Повалені лежать 

І ласує малиною 

Веселе ведмежа, 
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Де білочка на гілочці – 

Була і не була – 

Півхвостика видніється 

З дубового дупла. 

Л. Талалай 

 

 

 Сильний вітер завиває. 

Поспостерігайте за деревами у вітряну погоду. Для порівняння покажіть 

дитині дві ілюстрації, на якій зображені дерева у тиху і вітряну погоду, 

попросіть вказати, в чому різниця, запитайте, як художник передає стан 

погоди і положення дерев?  

 Виконайте разом з дитиною вправу „Вітерець”. 

Ноги на ширині плечей. Підняти руки вгору і плавно помахати ними 

вправо і вліво, нахиляючи тулуб то в правий, то в лівий бік, вимовляючи при 

цьому „ш-ш-ш”. 

Прочитайте вірш: 

Дує, дує вітер: 

– Ш-ш-ш... 

Дує, задуває:  

– Ш-ш-ш... 

Жовтенькі листочки 

З дерева зриває. 

Розгляньте разом дитячі роботи, виконані напередодні. Запропонуйте 

визначити, чи дме на них сильний вітер чи його немає зовсім. 

Запропонуйте дитині самостійно намалювати дерева в дуже вітряну 

погоду. Підкажіть дитині, що можна намалювати листя, яке вітер зриває з 

дерев, – воно кружляє в повітрі. Доцільно розглянути роботу разом і назвати, 

за якими ознаками можна визначити, що надворі сильний вітер. 
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 Роботу можна виконувати як олівцями, так і фарбами. 

 

 Журавлі летять, курличуть... 

Доцільно провести з дитиною бесіду на тему „Перелітні птахи”. Хай 

дитина пригадає назви тих птахів, які відлітають у вирій. Можна поміркувати 

разом: „Чому птахи не лишаються зимувати? Чому відлітають у теплі краї?” 

Загадайте загадку про журавлів, прочитайте вірш. Запропонуйте намалювати 

журавлика у польоті. 

Послухай: 

Знялися в небо журавлі, 

кружляли, довго не летіли. 

Немовби кидать не хотіли 

своєї рідної землі.  

В. Бичко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгадай: 

Дивний ключ у небі лине, 

не залізний, а пташиний. 

Цим ключем в осінній млі 

відлітають... (журавлі) 
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 Ходить осінь по діброві. 

Варто провести з дитиною бесіду про осінь, запитати: „Чи подобається 

тобі осінь? Чим саме?” Нагадайте, як під час прогулянки розглядали осінні 

дерева і відзначали, чим вони різняться за формою (у одного дерева стовбур 

тонкий, прямий, у іншого – товстий і зігнутий), за кольором листя (у кленів та 

осичок листя яскраво-червоне, а у берези – жовте). Можна запропонувати 

дитині намалювати осіннє дерево за своїм бажанням.  

Заздалегідь підготуйте аркуш альбомного формату, складений вдвоє. 

Половина його тонована у світло-блакитний колір, інша половина – у сірий. 

Спочатку слід намітити сухим пензликом обрис дерева (молодого – з 

тонким стовбуром чи старого – з товстим стовбуром; високого, стрункого чи 

низького, з широкою кроною тощо). Дитина малює на світлій половині 

аркуша. Закінчивши роботу, розповідає, яке саме дерево вона намалювала і 

чому.  

У період пізньої осені після спостережень, читання художньої 

літератури, розгляду ілюстрацій запропонуйте дитині намалювати дерево 

пізньої осені. Нагадайте характерні особливості пізньої осені: дерева гнуться 

від вітру, часто йдуть дощі – назвати колір неба та землі.  

 Зображення виконується на другій половині аркуша, затонованого у 

сірий колір.  

Після завершення роботи слід розгорнути аркуш, порівняти два 

зображення (золотої та пізньої осені) між собою.  

Запропонуйте дитині намалювати осінній ліс, зображуючи різні види 

дерев. 

 

Послухай: 

Подивись, на видноколі, 

Мов змінилися ліси. 

Хто це їх у жовтий колір 

Так барвисто покрасив? 

Ось край річки жовті клени 
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І берези золоті. 

Лиш ялиночки зелені 

Залишились в самоті… 

Н. Забіла 

 Ігровий майданчик взимку. 

Доцільно взимку провести з дитиною рухливі ігри на майданчику. Після 

прогулянки можна запропонувати їй згадати, що є на ігровому майданчику, 

намалювати його. Варто допомогти дитині продумати, що можна намалювати. 

Запропонуйте їй визирнути у вікно, звернути увагу на те, як красиво вкриті 

дерева снігом. Сніг лежить і на лавочках, і на казковому будиночку, і на гірці. 

Після виконання роботи запропонуйте дитині ще раз виглянути у вікно і 

визначити, чи правильно вона намалювала зимовий майданчик. Доцільно 

порівняти зимовий та літній ігровий майданчики. 

 

майданчик
 

 Зимові візерунки. 

 Заздалегідь варто вирізати силует будиночка з прорізом у вигляді 

вікна (див. с. 40). Зі зворотної сторони наклеїти смужки, куди буде вставлено 

малюнок. 

Можна так звернутися до дитини: „Зиму за її красу люди ласкаво 

називають зимонька-зима. Взимку все в білосніжному вбранні: дерева, кущі, 

будинки... Навіть на вікнах Мороз малює чудові візерунки. Такі візерунки 

можна намалювати однією лише білою фарбою на блакитному тлі. Поглянь, 

який у мене будиночок! (Показати макет будинку) Коли ти намалюєш 

візерунки, ми вставимо їх у віконце, ніби сам Дід Мороз намалював їх на 

склі”. 
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При виконанні роботи нагадайте дитині, що в основі візерунка лежить 

завиток, від якого легким порухом пензлика малюють інші завитки. 

Запропонуйте їй повправлятись на окремому аркуші. 

 Якщо у дитини виникають утруднення, доречно показати їй прийом 

малювання завитків – пензлик тримати вертикально, легким рухом руки, ніби 

малюючи круг, зробити завиток.  

Можна вставити зимовий візерунок у вікно будиночка та помилуватися 

ним. 

Послухай: 

У бабусі-холодусі 

Усміх сяє на лиці, 

Ходить в білому кожусі 

З дивним пензлем у руці. 

Раз мазок і два мазок – 

На вікні цвіте бузок, 

А на другім – сад казковий, 

Біля місяця – підкови. 

А на третім – срібний дім, 

Іній світиться у нім... 

Всі дивились, дивувались, 

Хто художник – здогадались. 

Е. Нійт 
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Послухай: 

Малює баба-холодуся 

картинки дивні на вікні. 

Я теж зумію, я навчуся, 

бо дуже хочеться мені. 

Т. Коломієць 

Послухай: 

Глянь, на вікнах візерунки, 

Від Мороза подарунки: 

Квіти срібні, льодяні, 

Гарні-гарні, як у сні, 

І ялини-деревини 

Всі закуті у крижини. 

Мама каже: „Придивись, 

Малювать в Мороза вчись!” 

Я беру альбом і фарби, 

Намалюю дуже гарно 

Всю засніжену ялинку 

І снігурчину хатинку, 

Зайчика вухастого 

З інею сріблястого. 

В. Паронова  

Послухай: 

Погляда Івась на шибку: 

Хто на ній залишив рибку? 

Срібна рибка, мов жива, – 

Є плавці і голова, 

Є луска, і хвіст-весельце... 

Звідкіля взялось усе це? 

– Однесу ту рибку дивну 

Я в бабусину хатину, 

Поки випущу у річку... 

Та лиш пальцями торкнувся, – 

Враз від шибки відсахнувся, – 

Розтеклися хвіст, луска, 

Змерзла Йвасева рука, 

Лиш тоді збагнув хлопчина: 

То не рибка, а картина. 

У творив її всерйоз 

Пустотливий Дід Мороз. 

В. Грінчук 

 Що мені подобається взимку. 
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Можна так звернутися до дитини: „Поглянь у вікно: все кругом біле – і 

будинки, і земля, і навіть дерева одягли снігові капелюхи. Взимку буває 

найвеселіше свято. Яке?” 

 Проведіть з дитиною гру „Чим тобі до вподоби зима?” 

Запропонуйте назвати, які розваги зима-чарівниця приносить дітям (можна 

ліпити сніговика, грати в сніжки, кататися на ковзанах, санчатах та на лижах).  

Запропонуйте дитині намалювати веселу зиму з її чудесами та 

розвагами. 

Послухай: 

Усе засипав білий сніг,  

А з ним – відлига на поріг. 

І ми в дворі, де я живу, 

Зліпили казку снігову. 

Ось ведмідь – товстий дивак – 

Сніжку пробує на смак.  

Ось вовчисько-м’ясолюб 

Зирить – взять кого на зуб...  

Ось лисичка гостровуха  

Гороб’ячий щебет слуха.  

Ось зайчиська куцохвості  

Всіх запрошують у гості.  

А оце – сніговик,  

В цілім світі мандрівник.  

В капелюх його вберем,  

Буде в нас він казкарем. 

  Вивчи напам’ять: 

За вікном іде сніжок, 

Білий та лапатий. 

Я вдяглася в кожушок – 

Зиму зустрічати. 
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Ой, награлася в сніжки, 

Бабу я скатала. 

Не втомилася нітрішки, 

Жарко тільки стало. 

 Здрастуй, свято новорічне! 

Разом з дитиною пригадайте найцікавіші епізоди святкування 

Новорічного свята, запропонуйте намалювати його. Доцільно звернути увагу 

на кольорове тло, попросити дитину підібрати яскраві кольори фарб. 

Нагадайте малюкові прийоми зафарбовування, проведення ліній у різних 

напрямках з урахуванням зображуваних форм. 

Дитина сама вигадує сюжет малюнка, складає його композицію, 

виділяючи головне. Якщо малюкові важко і він втрачає інтерес до виконання 

роботи, можна продовжити її іншим разом. 

Прочитайте дитині оповідання: 

Скоро Новий рік, а Мишко хворий. Поставила мама перед його ліжком 

ялинку, повісила на неї чимало прикрас, цукерки, яблука. Увечері засвітились 

на ялинці гірлянди. 

Подивився Мишко у вікно. Побачив трьох маленьких горобчиків. 

Стрибають, їсти собі шукають. Жаль стало йому пташок. 

– Мамо, – каже Мишко, – влаштуймо і горобчикам ялинку. 

– Як? – здивувалась мама. 

– Ось як, – відповідає Мишко. 

Застромив гілку ялинки в коробку з-під цукерок, насипав зерна і крихт. 

Винесла мама ту ялиночку і поставила на подвір’ї. 

Побачили горобчики ялинку, зраділи, прилетіли до зерна, весело 

цвірінькають. 

Ну й радісний був Новий рік у Мишка! 
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Послухай: 

Сніг та й сніг навколо ліг,  

Грає сріблом білий сніг.  

А ялинка молода,  

Наче влітку вигляда,  

Ой зелена та весела!  

Веселить міста і села.  

Ми прикрасимо ялинку,  

Заспіваєм пісню дзвінко:  

Ой, ялинко-деревце!  

Ось тобі і те, і це,  

Щоб ти гарною була,  

Наче квітка розцвіла. 

М. Рильський 

 Білосніжна, білокрила наша зимонька-зима. 

Після попередньої бесіди про зиму можна запитати у дитини: „Чим тобі 

подобається зима, якими фарбами можна передати засніжену зиму? Як 

називається цей місяць?” Загадайте загадку: 

Аж тріщить мороз, лютує, 

Сніжна віхола танцює, 

А ставок у лід закутий. 

Що за місяць, знаєш? 

(Лютий) 

Запитайте: „Чому цей місяць називають лютим?” 

Варто запропонувати дитині намалювати картину про зиму: чорною та 

коричневою фарбою – дерева, білою, ледве рожевою чи блакитною фарбою – 

сніг. По закінченні роботи визначте, якими засобами виразності передають 

зиму (кольором).  

 Зиму можна малювати не тільки фарбами, а й кольоровими 

восковими крейдочками – ними гарно зображувати стовбури дерев та гілки. 
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Послухай: 

У Іллі в одній руці 

кольорові олівці. 

В другій аркуш – білий-білий, 

мить – і от вже заіскрили 

на папері віти, іній, 

сніг усюди, сині тіні, 

річка, ліс у далині. 

Малював би цілі дні! 

І всміхається хлопчина: 

– Буде чарівна картина! 

С. Цушко 

Послухай: 

Лютий  в гості на гостину 

Кличе всю свою родину. 

Та родина  не мала, 

Суне й  суне без числа: 

Заморозки, морозенки – 

І великі, і маленькі. 

О. Сенатович 

 Подивлюсь у дзеркальце. 

Розкажіть дитині, що кожна людина в залежності від настрою має 

певний вираз обличчя. Можна дати дитині дзеркальце, запропонувати 

розглянути своє личко, змінюючи його вираз. Варто розглянути разом з 

дитиною ілюстрації до вірша В. Маяковського „Що таке добре, а що – 

погано”. Запитайте у дитини, який настрій передав у них художник. 

Запропонуйте намалювати сумні й радісні обличчя.  

 Хай маленький художник сам добере матеріал для малювання. Це 

можуть бути фарби, олівці, фломастери. 

 

 

Послухай: 

Бурчить собі сестричка – 
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Така у неї звичка. 

– Надворі, – каже, – вітряно, 

І платтячко не випране, 

І росяна травичка, 

І гратись неохота... 

Це знову на сестричку 

Напала вередота. 

Т. Коломієць 

 Зоопарк. 

Доцільно відвідати зоопарк, почитати дитині оповідання про тварин, 

розглянути ілюстрації у книжці С. Я. Маршака „Дітки в клітці”, ілюстрації 

Є. І. Чарушина, пограти у зоопарк з іграшками-тваринками. 

Запропонуйте дитині відгадати загадку:  

 Я ходив кудись із татом, 

Звірів бачив там багато: 

Мавпу, тигра, крокодила, 

А птахів там різних – сила. 

Слон водою нас облив. 

Де я був? Куди ходив? 

(Зоопарк) 

Запитайте, які з тварин у зоопарку дитині найбільше сподобались.  

 Пограйте з дитиною у гру „Хто у кого?”. Ви називаєте дорослу 

тварину, а дитина пригадує і називає її дитинча. Наприклад: у слона – слоненя, 

у жирафи – жирафеня, у лева – левеня і т. п. 

Варто запропонувати намалювати тих дитинчат тварин, які дитині 

сподобалися найбільше. Зверніть увагу на використання різних матеріалів в 

залежності від образу. Так, восковими крейдочками краще передавати 

пухнасту шубку тигренятка, гуашевими фарбами намалювати смугасте 

зебреня чи жирафеня, аквареллю – сіре слоненя, олівцем – зайченя, 

поєднанням олівців та фарб – оленя і т. д.  
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Тигреня, виконане восковими крейдочками 

 На окремих листочках можна намалювати кілька звірят. Потім 

зробити маленьку книжечку „Зоопарк”, щоб придумати та записати в ній 

цікаві історії про тварин.   

Послухай: 

Оленятко це маленьке, 

в нього ніженьки тоненькі. 

Походжає біля мами, 

дрібно тупає ногами. 

Плямисте оленятко  

зростом невеличке, 

любить пастися воно 

на густій травичці. 

О. Рібцун 
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Повтори: 

Оленя одне блукало, 

оленя когось шукало. 

Оля Олю запитала: 

„От кого воно шукало?” 

Оля Олі каже прямо: 

„Оленя шукало маму!” 

В. Гринько 

 Вже до нас прийшла весна. 

Доцільно запропонувати дитині розглянути роботи, намальовані нею 

взимку, запитати: „Що ти малював взимку? Чи подобається тобі весна? Як 

змінилась природа з настанням весни?” Потім пояснити: „Все радіє її приходу: 

дзвінко капають з бурульок краплинки, побігли струмочки, яскраво світить 

сонечко, весело цвірінькають горобчики”. 

Запропонуйте дитині намалювати картинку про весну.  

 Це може бути будинок, з даху якого звисають бурульки, навколо 

дзвенять голубі струмочки, проте земля ще темна і тільки де-не-де 

пробивається зелена травичка. Сонечко яскраве, променисте, на деревах птахи 

в’ють гнізда.  

Дитина самостійно малює весну, потім розповідає про неї, спираючись 

на свою роботу.  

Послухай: 

Ой стрибає сонечко 
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По гілках, 

Відкриває пуп’янки 

На листках. 

Листя прокидається 

Після сну 

І пташки розказують 

Про весну. 

У неділю підемо 

Погулять, 

Першого метелика 

Зустрічать! 

Н. Мудрик-Мриц 

 

Послухай: 

Малював весну Василько: 

На розквітлій гілці бджілку, 

Луг зелений, наче море, 

Трактор, що у полі оре … 

                               О. Бурак-Довгань 

 Весняний дощик. 

Варто пригадати разом з дитиною народні пісні, заклички, в яких 

просять дощу, запитати: „Який найчастіше буває весняний дощ – сумний чи 

веселий?” Уточнити: „Весняний дощик веселий. Всі радіють, що закінчилась 

зима. Скоро зазеленіють дерева, зацвітуть квіти”. Запропонуйте: „Намалюй 

дощик, як він полився з хмарки. Діти його зовсім не бояться, а весело 

сміються, бо в руках у них різнокольорові парасольки. Діти радіють 

весняному дощу”.  

 Посміхнись: 

Питають Андрійка: 
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– Знаєш чи ні, 

Як починається дощ навесні? 

– Знаю – 

Спочатку війне вітерець, 

Хмаринки біжать, 

Мов отари овець... 

– А потім? 

– Бабахкає, наче з гармати! 

– А далі? 

– Мене забирають до хати! 

 Весняні квіти. 

Можна провести з дитиною бесіду про весняні квіти, пригадати їх назви, 

по можливості спостерігати цвітіння перших квітів у природі, прочитати вірш: 

Не турбуйся, дітвора,  

Квіточкам цвісти пора.  

Добре, діти, удружу,  

Перші квіти покажу. 

Ліс для мене – це мій дім.  

Не затримуйтесь – ходім!  

Гляньте, квіточка мала  

Ворухнулась від тепла. 

М. Людкевич 

 Запропонуйте дитині зробити вправу „Квіточки”. З’єднати долоні з 

напівзігнутими пальцями, утворивши голівку нерозквітлої квітки. Повільно 

розвести пальці-„пелюстки”, потім стулити їх і легенько погойдати 

„голівкою”. Супроводжувати виконання вправи читанням вірша: 

Черевонесенькі квітки 

Розтулили пелюстки. 

Вітер легко дише – 

Квітоньки колише. 
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Червонесенькі квітки 

Постуляли пелюстки. 

Тихо засинають, 

Голівки стуляють. 

  

Запропонуйте дитині намалювати перші весняні квіти. 

 

 

 

 

 

 

Послухай: 

Перший пролісок проснувся, 

Снігом вкрився, потягнувся. 

Білу одягнув сорочку, 

Випростав свої листочки, 

З лісом чемно привітався 

І, щасливий, розсміявся. 

Т. Лисенко 

 

 Квіти мімози краще малювати, використовуючи тичок. При 

зображенні листя можна взяти клейовий пензлик. 

 Вивчи напам’ять: 

Я гілочку мімози 
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Поставлю на вікні. 

І квіточки жовтенькі 

Всміхаються мені! 

Велика таємниця  

Існує поміж нами: 

Цю гілочку мімози 

Я подарую мамі. 

М. Пономаренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Моя сім’я. 

Загадайте дитині загадку: 

Стоять два стовпи, 

А на стовпах бочка, 

А на бочці макітра, 

А на макітрі ніс. 

(Людина)  

Пригадайте частини тіла людини, прочитайте вірш, одночасно малюючи 

чоловічка. 
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Послухай: 

Палки дві – то дві руки, 

Овал – тіло. Дві ноги. 

Креслим коло. Дивина! 

Ну і славна голова! 

Око, око, рот до вух, 

На портреті непослух. 
 

Назвіть і перерахуйте разом з дитиною членів родини. 

 Запропонуйте виконати вправу „Мої рідні”. Називайте дитині члена 

родини, а вона має назвати, який він, як його (її) можна назвати. Наприклад: 

мама – матуся, мамочка, матусенька, неня, ненька, ненечка; рідна, добра, 

ніжна, лагідна, турботлива тощо. 

Можна намалювати разом з дитиною (за її бажанням) одного члена 

родини чи всю сім’ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послухай: 

Для всього, що зелене, 

Є олівець у мене, 
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Для неба, річки, ставу, 

Я синього дістану, 

Для жовтого гусяти 

Оцей ось можна взяти. 

Але ж який дістати, 

Щоб маму змалювати? 

Складу я кращу вірша 

Про маму найдобрішу 

І намалюю квіти 

Найкращій мамі в світі. 

М. Сулима 

 Вивчи напам’ять: 

Намалюю маму, 

Намалюю тата, 

Намалюю Люду, 

Намалюю Гната. 

Квіти намалюю,  

Дідуся, бабусю, 

Кішку з кошенятком, 

А козу – боюся. 

Послухай: 

Намалюю маму, 

Намалюю тата. 

Оце – наш садочок, 

А це – наша хата. 

Біля хати – квіти: 

Мальви та жоржини. 

Ніби сонце сходить – 

Соняшник за тином. 

І. Складаний 

 Ходять лелеки по лузі. 

Варто попередньо провести з дитиною бесіду про лелек, розглянути 

ілюстрації, описати їх зовнішній вигляд, розказати, чим вони харчуються. 

Потім запропонуйте дитині намалювати лелеку. Попередньо доцільно загадати 

загадку, прочитати вірш. 
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Відгадай: 

Довгонога, чорно-біла, 

У гніздо на хату сіла, 

Довгим дзьобом, знай, стукоче, 

Ніби щось сказати хоче. 

– Де ж це ти була? 

– Далеко! 

Повтори: 

Ходять лелеки по лузі, 

ходять лелеки у тузі: 

завтра у вирій далекий 

будуть летіти лелеки. 

М. Познанська 
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– Як зовуть тебе? 

(Лелека) 

 Тварини тропічних країн. 

Доцільно пригадати разом з дитиною, які телепередачі про диких тварин 

ви дивились, запитати, які саме тварини живуть у жарких країнах. 

 Запропонуйте виконати вправу „Хто що вміє?”. Дитина має назвати, 

що вміє робити кожна з названих дорослим тварин. Наприклад, мавпочка 

гойдається на гілках дерев, слон обливає себе водою, жирафа витягує шию і 

об’їдає листя з дерев, бегемот купається у болоті тощо.  

Хай дитина намалює будь-кого із тропічних тварин, а потім розповість, 

кого саме намалювала, чим харчується та що вміє робити намальована нею 

тварина. 

 Не слід забувати загадувати дитині загадки та читати віршики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174 

 

Відгадай: 

Світлу сукню в темних плямах 

одягла на себе дама. 

На всіх зверхньо поглядає, 

бо найдовшу шию має. 

(Жирафа) 

А. Свашенко 

 Лева можна спочатку всього зафарбувати жовтим кольором, а потім 

оранжевим фломастером домалювати китицю хвоста та гриву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгадай: 

Пазуристий він, гривастий. 

Як збирається напасти, 

Рявкне, – ох і любить рев... 

Повтори: 

З левом ніхто 

не бажає дружити, 

Бо завжди він грізний 
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Відгадали? Так, це... 

(Лев) 

і часто сердитий. 

 Намалюю натюрморт. 

Доцільно познайомити дитину з поняттям „натюрморт”, показати їй 

твори із зображенням предметів побуту, квітів, фруктів тощо. Розкажіть 

дитині, як можна знайти натюрморт на її власній кухні. Виріжте з картону 

невелику рамочку. Нехай дитина подивиться в отвір і скаже, що саме вона 

бачить. Набір побачених предметів і буде натюрмортом. Можна прочитати 

дитині вірш та запропонувати за його змістом намалювати натюрморт. 
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Послухай: 

На столі було не пусто: 

Морква, 

Ріпа, 

І капуста, 

І картопля, 

Й буряки, 

І салат, 

І огірки. 

Захотілося зайчатам 

Все оте намалювати. 

Ну а поки малювали, 

Потихеньку все зжували: 

І картоплю, 

Й буряки, 

І салат, 

І огірки. 

Моркву, 

Ріпу, 

І капусту. 

На столі дубовім – пусто... 

Схаменулися зайчата: 

Що ж тепер намалювати? 

В. Кириленко 
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 Футболіст. 

 Під час прогулянки можна запропонувати дитині пограти вдвох у 

футбол. 

А ще можна прив’язати гомілку своєї ноги до гомілки дитини, 

перетворюючись таким чином у „триногого футболіста”. Спробувати 

„спільною” ногою вести м’яч і забити його у ворота.  

Після прогулянки запропонуйте дитині намалювати справжнього 

футболіста. На окремому аркуші доцільно показати послідовність його 

зображення, звернути увагу на пропорції людської фігури, допомогти дитині у 

виконані роботи. Варто зауважити, що, міняючи положення рук та ніг, можна 

намалювати на полі цілу футбольну команду.  

 Аналогічно футболісту можна намалювати ковзаняра чи лижника. 
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Відгадай: 

Гру цю люблять всі на світі:  

і батьки, і їхні діти. 

М’яч. Удар. І крики: „Го-ол!” 

Пречудова гра... (футбол) 

І. Січовик 

Повтори: 

На стадіоні нині шум і гам – 

уболівальники зібрались там. 

Усі очікують із нетерпінням гол. 

Захоплююча гра в футбол. 

М. Пономаренко 

 Все я вмію малювати! 

З метою закріплення отриманих знань можна запропонувати малюкові 

послухати оповідання та намалювати разом із ним картинку.  

Олівець-малювець 

Взяла Яся олівець, олівець-малювець. 

Сіла Яся біля столу, розгорнула папірець. 

– Треба тут намалювати отаку здорову хату! 

Вікна. Дах. Димар на нім. З димаря – великий дим! 

Ось травичка. Ось доріжка. 

Ось дитинка. Ручки. Ніжки. 

Ротик. Носик. Голова. І волосся – як трава! 

Ось на небі сяє сонце. Довгі промені ясні. 

А в сторінці під віконцем квітнуть квіти запашні. 

У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. 

Ще їй кошика зроби – піде ляля по гриби!.. 

За Н. Забілою 
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  Послухай і намалюй: 

Я малюю гарну кицю, 

Квітку, півника, криницю. 

Намалюю сад і грядку, 

У садку для киці хатку. 

Киця буде з півнем жити, 

Їсти півнику варити. 

(А. Камінчук) 

  Послухай і намалюй: 

Я малюю. Ось хатинка. 

Над хатинкою – хмаринка. 

Хризантеми біля хати. 

І барвіночок хрещатий. 

А за хатою садочок. 

Там травичка й холодочок. 

В холодочку – Харитинка 

Гарну вишила хустинку, 

Листя хмелю на хустині 

І волошки сині-сині. 

Л. Біленька 

  Послухай і намалюй: 

Люблю я маму й тата, 

Люблю все малювати. 

Я вишню намалюю, 

Красолю у саду, 

Любисток і тюльпани, 

І маки, й резеду. 

О. Катрич 
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 Якщо помітно, що дитина намагається досягти у своїй роботі якісних 

результатів, це свідчить про її наполегливість, здатність до подолання 

труднощів, що знадобиться їй у подальшому навчанні в школі.  
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ВМІЮ Я ФАНТАЗУВАТИ. БУДЕМ РАЗОМ МАЛЮВАТИ? 

 

Нетрадиційні прийоми малювання починають використовувати у роботі 

з дітьми з самого раннього віку. Тільки познайомившись із властивостями 

фарб залишати на папері сліди, малюки із задоволенням ставлять пальчиками 

та долоньками різнокольорові відбитки, споглядають їх, розрізняють 

контрастні кольори. Починаючи з середнього віку, діти знайомляться з 

прийомами малювання ниточкою та печаткою, починають користуватися 

трафаретами, штампиками, дізнаються, що таке монотипія, та як звичайна 

ляпка може перетворитись на цікавий малюнок. У старшому віці діти, 

фантазуючи, поєднують як традиційні, так і нетрадиційні прийоми малювання, 

що робить їх роботи яскравими, образними, естетично насиченими. 

Малювання піпеткою. Візьміть звичайну піпетку, вмочіть її резиновий 

кінчик у фарбу потрібного кольору та ставте ним крапочки. Замість піпетки 

можна використовувати тичок (на сірник намотати ватку) або косметичні 

палички. Варто слідкувати за тим, щоб рухи були легкими, інакше кінчик 

піпетки може зігнутися. Таким чином можна зобразити серединку квітів, очка, 

гроно винограду чи кетяг калини, прикрасити одяг чи посуд тощо. 

 

Малювання гребінцем. Візьміть невеличкий гребінець, вмочіть його у 

фарбу потрібного кольору та проводіть ним прямі або хвилясті лінії. Таким 

чином можна зобразити парканчик, травичку, дощик, морські хвильки тощо. 
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Малювання квачиком. Для роботи знадобиться гофрований папір. Варто 

скачати його у маленькі тугі рулончики й закріпити кінці скетчем. Такий 

інструмент схожий за формою на олівець. Можна злегка вмочити квачик у 

фарбу і робити відбитки чи малювати. Доцільно слідкувати за тим, щоб папір 

не розмокав. Таким чином можна зобразити пухнасте хутро тієї чи іншої 

тваринки, хмаринку, крону дерева тощо. 

 

Малювання клейовим пензликом. При малюванні гуашевими фарбами 

можна використовувати клейовий пензлик. Ним гарно зображувати ворсисту 

поверхню, пір’я птаха, хвою сосни, дрібненькі листочки весняного дерева 

тощо. Для роботи клейовим пензликом фарба має бути густішою. Слід 

набрати її на кінчик. Тримаючи пензлик вертикально, на додатковому аркуші 

спробувати, як лягає фарба. Досягнувши потрібної „фактури”, можна 

малювати на основному аркуші.  

 

Малювання листочками. Варто заздалегідь приготувати листочки клену, 

берези, дуба чи акації. На зворотній бік листочка пензлем нанесіть фарбу. 
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Потім покладіть листочок на аркуш паперу, накрийте серветкою та притисніть 

долонею. Отримавши відбиток, обережно зніміть з аркуша листочок. Можна 

доповнити малюнок деталями. Таким чином зображають осінній букет у вазі, 

осінній пейзаж, рибок на дні водойми тощо. 

 
 

Малювання піною.  Для цього знадобиться будь-який шампунь. Варто 

налити його в невелику ємкість, трохи розбавии водою та додати фарбу 

потрібного кольору. У рідину вставити трубочку. Нехай дитина подме у неї 

(зробить „бурю”), утворюючи піну. Тепер можна взяти аркуш і злегка 

прикласти до ємкості так, щоб на ньому лишився відбиток. Коли малюнок 

трохи підсохне, можна підправити його або домалювати потрібні деталі. 

Таким чином зображають крону дерева, хмаринки тощо. 

 

Малювання свічкою. Найкраще підійде для роботи рельєфний 

кольоровий папір. Варто підібрати потрібне тло, при потребі олівцем 

окреслити контур. Краєм свічки обвести контур, площину заштрихувати 

боковою стороною.  



 184 

 

Доцільно слідкувати за тим, щоб дитина на сильно тиснула на свічку 

(вона почне кришитися, може зламатися). Особливо красивими виглядають 

виконані свічкою зимові дерева та сніговик. 

Нетрадиційних прийомів малювання безліч. Ми розкажемо про основні, 

які викликають найбільший інтерес у малюків. 

Талановиті пальчики 

Малювання пальчиками та долоньками – першооснова малювання. 

Дитина, ще не знаючи, як правильно тримати пензлик чи олівець, знайомиться 

зі здатністю фарби залишати сліди на папері. Пальчики допомагають дитині 

органічно відчути матеріал фарб (гуаш, акварель), їх оксамитовість, 

яскравість. Зображення крапок і ліній гармонійно поєднується із малюванням 

пальчиками. Малюки, вмочивши пальчики у гуашеві фарби, із задоволенням 

домальовують та зображують самі. Варто фантазувати, використовувати ігри, 

віршики, забавлянки, грати з малюком разом. 

 Можна запропонувати дитині пограти в гру „Сліди тварин”. У ній 

найбільш чітко дитина відчуває ритм, як зображувальний засіб. Спочатку 

нехай малюк просто поспостерігає за виконуваними діями, а потім спробує 

зробити це самостійно. 

Доцільно одягнути на пальчик зображення зайчика. Ось він стрибає по 

зеленій травичці, по жовтому пісочку, по коричневій доріжці, залишаючи свої 

сліди. Можна одягнути на інший пальчик лисичку. Тепер нехай дитина 

вмочить пальчики у фарбу різних кольорів і побігли наввипередки: „Хто 

швидше бігає – зайчик чи лисичка?” 

 Бажаним елементом є озвучування рухів. Наприклад, зайчик – 

„стриб-скік”, мишка – „пі-пі-пі”, ведмедик – „топ-топ”. В залежності від 
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характеру ігрового персонажу змінюється висота і сила, тональність голосу, 

характер „ходи”. 

 На сірому тлі можна намалювати дерево, а дитина пальчиками 

намалює жовті, оранжеві, червоні, коричневі листочки. Ось і вийшла 

картина – „Похмурий осінній день”.  

На темно-синьому тлі доцільно намалювати кілька будиночків і пучки 

прямих ліній. Дитина доповнить малюнок різнокольоровими ліхтариками 

феєрверку. 

Варто намалювати ялинку, а малюк хай прикрасить її різнокольоровими 

гірляндами.  

Можна вирізати дитині силуетне зображення одягу, посуду, іграшок, а 

дитина нехай прикрасить їх різнокольоровими крапками та візерунками.  

Зовсім не означає, що, коли дитина вже може тримати пензлик та 

олівець, малювання пальчиками як прийом нетрадиційного малювання зникає. 

Діти і у більш старшому віці люблять доповнювати свої роботи малюючи 

пальчиком. Кетяги горобини чи калини, винограду, квіти, досить складні 

декоративні візерунки з квітів та ягід, виконані „пальчиковим малюванням”, 

яскраві та виразні. Тож не слід забувати використовувати цей незвичний, але 

такий цікавий прийом, поєднувати його з іншими, як традиційними, так і 

нетрадиційними, прийомами малювання. 

 
 

Малюємо долонькою 

Починаючи з раннього віку дитину знайомлять з прийомами малювання 

долоньками, що сприяє розвитку її уяви та образного мислення.  
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Для малювання долонькою можна використовувати безпечні фарби (як 

для малювання пальчиками) і фарби гуашеві. На долоньку наносять фарбу 

шматочком поролону або наливають її у мілку тарілочку тонким шаром. 

Опустіть долоньку дитини у фарбу, а потім прикладіть до паперу. Для 

завершеності зображення за допомогою пензлика домальовують дрібні деталі, 

дооформлюють як власне зображення, так і тло. 

Роботи, виконані долонькою, яскраві та образні. У одному й тому ж 

відбитку долоні кожна дитина бачить щось своє. І дійсно, доповнивши 

відбиток різними деталями, можна одержати зовсім різні зображення.  

 Якщо відставити великий палець і розчепірити всі інші, вийде 

пташка; три середні пальці скласти разом, а великий і мізинець відставити – 

рибка; розчепірити всі пальці і з’єднати дві руки – метелик; всі пальчики 

скласти разом – квітка тюльпана.  

  

 Долоньками можна намалювати і дерево. Спочатку на шматку 

шпалери намалюйте велике дерево, покладіть його на стіл та розфарбуйте, 

дайте трохи підсохнути. Дитина набирає на долоньки фарбу і робить відбитки 

на дереві. Це – листя. В залежності від кольору листя можна визначити, яка 

пора року. 

Дерево можна намалювати і так: 
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Можна намалювати жовтий круг, а навколо нього поставити відбитки 

жовтих долоньок. У цьому зображенні маленький художник може побачити 

сонце, зірку, соняшник, кульбабку... 

Фантазуйте і малюйте разом з дитиною! 

„Видувні” картинки 

Цікавими у використанні є бло-пени. Видуваючи, можна заповнити 

трафарет або „намалювати” власну картинку. Крім того, за допомогою цих 

фломастерів дитина може позбутися своїх страхів. Яким чином? Хай дитина 

вибере бло-пен і „видує” свій страшний сон чи якісь неприємні спогади на 

папір. Варто поміркувати з малюком разом: „На кого чи що схожа пляма?”, 

„Які деталі можна домалювати, щоб зображення стало смішним або добрим?” 

Наприкінці роботи наголосіть дитині, що страху вже немає. Найчастіше у 

відповідь ви побачите посмішку. 

Нам допоможе печатка 

Одним із найцікавіших і найдоступніших для дитини способів 

виконання малюнка є печатка. Можна використати як готові штампики, так і 

виготовити їх самостійно. Як печатки можна використовувати ґудзики, різні за 

розміром та формою. 

Щоб виготовити печатку, слід взяти картоплину (морквину), розрізати її 

навпіл і на гладеньку поверхню нанести кульковою ручкою малюнок печатки 

(наприклад, зображення квітки, листочка тощо), потім акуратно вирізати 

форму по контуру. На 1–1,5 см вище основи слід зробити ручку – вона 

повинна бути зручною для дитячої руки.  
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За допомогою пензлика поверхню форми покривають тонким 

пастоподібним шаром фарби, перевертають печатку і плавно прикладають на 

пробний аркуш паперу, потім акуратно знімають, одержавши відбиток. Для 

кожного нового відбитка на поверхню форми потрібно наносити новий шар 

фарби. 

Спочатку друкування здійснюється пасивно: ви берете дитячу руку в 

свою і робите відбиток. А після засвоєння техніки друкування дитиною 

малюнки виконуються самостійно. Бажано супроводжувати друкування 

розмовою. Так, наприклад, ставлячи „штампик” підківки, слухаючи віршик, 

дитина може цокати язичком. 

По дорозі коник мчиться: 

– Цок-цок! – цокають копитця. 

Цок-цок-цок! 

Наче коник, мчусь двором.  

– Цок-цок! – цокну язичком. 

Цок-цок-цок! 

Цок-цок-цок!  

Ю. Рібцун 

За допомогою геометричних печаток можна створювати декоративні 

композиції, прикрашати серветки, сумочки, пакетики для подарунків, одяг 

тощо.  

 

 

Подорож до країни Ляпкографії 

Вже починаючи з середнього дошкільного віку можна знайомити дитину 

з технікою ляпкографії. 

Техніка ляпкографії сприяє розвитку уяви та фантазії.  
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Що ж таке ляпка? Вона є безпредметною, але в руках художника це 

зображення наповнюється змістом. Не буває двох однакових плям. В умовах 

художньої організації ляпка викликає у свідомості дитини позитивні емоції. 

Необхідно навчитись обігравати випадкові плями художньо виразними та 

літературними засобами. 

Розкажіть дитині казочку: 

Далеко-далеко у Білій країні жила-була Ляпка. Жила вона на білій 

сторінці зошита з рожевою обкладинкою. Була Ляпка ні на кого не схожою – 

ні на птаха, ні на звіра, тому з нею ніхто не хотів дружити, і вона часто 

сумувала. І тоді вирішила Ляпка мандрувати по світу. Зіскочила вона зі 

сторінки зошита і стала озиратися навкруги. Яке все різнобарвне, яскраве! 

Різнокольорові олівці, фломастери, фарби, аркуші паперу, стрункі пензлики... 

Стрибнула вона в білу фарбу, пірнула в неї з головою. А потім вискочила на 

синє тло і уявила себе у чистій морській воді. „Я пливу! – закричала Ляпка. – 

Який простір навколо! Тільки дуже шкода, що я тут сама”. І почала Ляпка 

стрибати по всьому аркушу, та стали з’являтися безліч плям різної форми і 

розміру. Пензлик поспішив Ляпці на допомогу і став домальовувати рибок, 

медуз, водорості. І Ляпка, яка вважала себе некрасивою та нікому не 

потрібною, відчула себе частинкою водної стихії, істотою, яка вміє творити 

неповторні дива.  

Можна запропонувати дітям аналогічну казку, де Ляпка подорожує у 

космічному просторі. Візьміть аркуш глянцевого паперу темних тонів (темно-

синього або чорного), наберіть на шорстку щітку жовту фарбу, розбризкайте її 

дрібними краплинками, потім крапніть у кількох місцях аркуша великі та 

середні краплі. Це буде зоряне небо. Пензликом домалюйте космічний 

корабель.  
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 Доцільно пограти з дитиною у гру „На що схоже?”. Хай малюк 

пофантазує і відповість, на кого (що) схожа та чи інша пляма. Підказкою у грі 

на початкових етапах може слугувати колір предметів (наприклад, жовте 

сонечко). 

 

Форму ляпки можна змінювати, використовуючи лінії, промінчики, 

крапки, розташовані в різних напрямах. Робота фантазії може об’єднати 

випадковий набір ляпок у зображення веселих персонажів, квітів та ін.  

  

Непосидюча ниточка  

Для роботи знадобляться папір, гуашеві фарби та вовняні нитки. 

Складіть аркуш навпіл. Можна умочити нитку у фарбу будь-якого кольору. 

Допоможіть дитині викласти нитку на розгорнутий аркуш паперу, скласти 

його так, щоб нитка опинилася всередині. Хай дитина однією рукою 

притримує аркуш, а іншою злегка потягне нитку. Розгорніть аркуш та 

розгляньте відбиток, визначте, на що він схожий. Можна домалювати 

зображення олівцями чи фломастером. 
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Малювання на вологому папері 

При малюванні на вологому папері фарби поводяться не зовсім 

звичайно. Вони розпливаються, розтікаються, виходять за межі малюнка. 

Незвичайна легкість фарб, поява нових кольорів прямо на малюнку роблять 

дитячі роботи цікавими, і часто діти відчувають себе справжніми чарівниками.  

Для роботи необхідно взяти невелику поролонову губку та швидкими 

рухами змочити нею аркуш паперу. Варто слідкувати за тим, щоб рука дитини 

рухалась вільно, легко. При малюванні пензлик повинен ледь торкатися 

аркуша, тоді фарба буде лягати красиво, утворюючи переливи, вільно 

перетікаючи чи зливаючись одна з одною. 

 Якщо потрібно намалювати тварину, аркушу треба дати трішки 

підсохнути, тоді зображення буде досить чітким, а тваринка – пухнастою.  

 

Якщо робота може бути ніби розпливчастою („Дощовий день”, „На 

морі”, „Вечірні сутінки” та ін.), доцільно малювати на більш вологому папері.  
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Монотипія – це цікаво 

Монотипія потребує певної кмітливості та вправності рук, а тому 

доцільно використовувати цю нетрадиційну техніку, починаючи з кінця 

середнього дошкільного віку. Для малювання у цій техніці нам знадобиться 

альбомний аркуш паперу, зігнутий навпіл по горизонталі.  

 На березі озера 

Разом з дитиною можна уявити, що ви знаходитесь на березі озера і на 

дзеркальній поверхні води бачите відображення.  

Верхню частину аркуша варто затонувати у світлий блакитний тон (це 

небо), а нижню – в темніший, зеленуватим відтінком (вода).  

 У старшому віці дитина це може робити самостійно. 

Доцільно підсушити аркуш, а потім нехай дитина густою гуашшю 

намалює дерево та листя на ньому. Не даючи зображенню висохнути, відразу 

ж слід скласти аркуш по лінії згину і притиснути долонею, щоб вийшов 

відбиток на нижній стороні аркуша. Обережно розгорніть аркуш і роздивіться 

дзеркальне відображення дерева у воді.  

 Якщо дитина засмутилась, що який-небудь листочок не зовсім чітко 

відбився, то поясніть їй що у реальній природі теж не буває все точно і 

досконало. 

Допоможіть дитині відчути настрій в отриманому відбитку і внести 

доповнення в малюнок (зображення птахів, квітів, сонця і т. д.), а потім 

повторно скласти аркуш для відбитку деталей.  
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Використовуючи монотипію, можна виконати такі роботи: „Квіти у 

вазі”, „Курчата”, „Жучок”, „Метелик”, „Півники побилися” і т. п.  

  

Отже, нетрадиційні прийоми малювання теж цікаві та різноманітні. 

Вміле поєднання традиційних і нетрадиційних прийомів малювання зробить 

заняття з дитиною казково цікавим та емоційно насиченим.  
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 

 

Малювання – це специфічне, образне пізнання дійсності. Саме в ньому 

за допомогою олівця, фломастера, фарби, паперу дитина має можливість 

передати свої враження про навколишній світ. Цей процес викликає у малюка 

відчуття радості, захоплення та здивування.  

Існує велика кількість зображувальних матеріалів, комбінування яких 

дозволяє зробити малювання якнайцікавішим. Слід наголосити, що, малюючи, 

дитина поступово починає бережливо ставитись до зображувальних 

матеріалів, у неї формуються навички культури трудової діяльності: створення 

задуму майбутнього малюнка, планування роботи, самоконтроль за своїми 

діями у процесі її виконання. 

Шлях становлення юного художника непростий і тривалий. Кожен етап 

цього становлення насичений радістю пізнання і творчістю. Зростаючи, 

дитина поступово оволодіває навичкою розрізняти, добирати потрібні кольори 

і з їх допомогою передавати своє ставлення до предмета чи персонажу. 

Посібник допомагає познайомити малюків за кольором предметів та їх 

відтінками, дізнатися, як впливає той чи інший колір на психіку дитини. 

Традиційні способи малювання – це малювання олівцями та фарбами. У 

посібнику розкритий кожен з напрямків, а також здійснена спроба, 

висвітлюючи різні прийоми та власну методику, показати, як до традиційних 

можна залучити й нетрадиційні прийоми малювання. 

Особливу увага в посібнику приділено співпраці дитини та дорослого. 

Адже тільки працюючи поруч з педагогами та батьками, дитина засвоює 

шляхи співробітництва і домовляється про етапи роботи над спільною 

композицією. Спостереження у природі, читання оповідань, використання у 

процесі малювання віршованих мініатюр, закличок, загадок та скоромовок 

роблять заняття розвивально-пізнавальними, емоційно насиченими, сприяють 

розвитку мислення та мовлення, удосконалюють увагу та пам’ять. 
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Малювання спрямоване на розвиток творчості дитини, у результаті якої 

дитина створює щось оригінальне та нове. Спостереження, враження від 

оточуючої дійсності, образи і сюжети казок слугують змістом дитячих робіт. 

Нехай дитина вносить у малюнок те, що їй до вподоби. 

Маємо надію, що посібник стане добрим порадником на шляху пізнання 

і допоможе навчити дітей бачити та зображувати навколишній світ. 
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Вкладка 1. 

Змішування фарб і утворення нових кольорів  
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Вкладка 2. 

Оповідання „Кольорові олівці” 

Жили собі різнокольорові . Одного разу вони повистрибували з 

 та й почали малювати. Червоний  намалював яскраве , жовтий  – 

маленьких , які бігали біля . Синій  намалював , а 

зелений став малювати . Раптом він побачив . Побіг за ним , впав і 

зламався. Хто розфарбує ? „Ми”, – відповіли жовтий і синій . 

Спочатку пофарбував жовтий , а потім синій . Так вийшла зелена . 

 

Вкладка 3. 

Виправ художника 
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Вкладка 4. 

Теплі і холодні кольори 

Теплі Нейтральні Холодні 

 

 

 

червоний 

 

 

 

 

зелений 

 

 

 

фіолетовий 

 

 

 

рожевий 

  

 

 

ліловий 

 

 

 

 

коричневий 

 

 

 

 

 

 

бузковий 

 

 

 

оранжевий 

  

 

 

синій 

 

 

 

 

жовтий 

 

  

 

 

 

блакитний 
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Вкладка 5. 

Лялька Маша катається на санчатах 

 

Вкладка 6. 

До гри „Куди впала сніжинка” 
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Вкладка 7. 

Неслухняні мишенята 
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Вкладка 8. 

До вправи „Чарівна майстерня” 
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Вкладка 9. 

До гри „Знайди відмінності” 

 

 
 

 

Вкладка 10 

Склади з частин 
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Вкладка 11. 

До вправи „Дзеркальце” 

ПСИХОГІМНАСТИКА
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Вкладка 12. 

Чому Мотрійка невесела? 
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