
2 клас 

Образотворче мистецтво 

 
Тема . Малюємо  «Чарівні кульбабки » 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «композиційний центр», правилами 

виділення головного в композиції (розмір, колір); 
Формувати естетичні почуття, смак, розвивати вміння визначати головне в 

композиції, фантазію та уяву; 
Виховувати охайність під час роботи. 

Обладнання.  
Матеріали та інструменти: папір А3 для малювання, фарби гуаш. 

Зоровий ряд: картини художників із зображення сонця та кульбаби, де воно є 

центром композиції; зразки виконаних робіт. 
Літературний ряд: загадки, пісні про сонце та кульбабу 

 
 

ХІД УРОКУ 
 

 І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ 
1.Привітання. 

 
В небесного сонечка 

Квітне в травах донечка. 
Запашна у неї шапка. 

Ім’я в донечки – Кульбабка. 
 
2. Перевірка наявності всіх необхідних матеріалів на партах учнів. 

 

ІІ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Робота над загадками. 

- Для того щоб зрозуміти, що ми зображатимемо сьогодні, відгадайте 

загадки. 
1) Квітень жовту фарбу взяв, 

Все довкола розмалював, 
І з-під пензлика розквітли, 

Наче сонце, диво-квіти. 
(Кульбаба) 

2) Перший раз цвіла— 
Жовтою була, 

     Як дозріла—побіліла, 
Схопилася, полетіла 
Знову десь рости 

Й жовто зацвісти 



(Кульбаба) 
3) За горами, за лісами золотий кружок встає.  (Сонце) 

 
ІІІ.ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ 
- Мабуть ви вже зрозуміли, що сьогодні мова піде про кульбабу. 

Отже, ми сьогодні будемо виконувати аплікацію сонечка. 
ІУ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ. 

1. Цікаві факти про кульбабу. 

Стародавні китайці і перші поселенці Америки вживали кульбаба в їжу. 

У світі налічується понад 1000 видів кульбаб. 
З квіток кульбаби виготовляють вино і варення. 

Листя кульбаби застосовується в косметиці: з нього готують маски, воно 
живить, зволожує і омолоджує шкіру. 

У кульбабі міститься: кальцій, залізо, фосфор, калій і вітаміни A, B, C , Е, 
також білки до 5 %. 

Корінь кульбаби застосовується в якості лікарської сировини. Сушений корінь 
використовується як жовчогінний засіб, який зміцнює і оздоровлює печінку. 

Настоянка кореня володіє проносними і кровоочисними властивостями. 
Молоді стебла і листя кульбаб містять вітамін B2, з них готують салати й 
борщі. 

У коренях деяких кульбаб міститься каучук (з каучуку виготовляють шини для 
транспортних засобів). Перш два види кульбаби, « коксагиз» і « кримсагиз» 

вирощували для отримання каучуку. 
Бельгія є однією з рідкісних країн, яка культивує кульбабу у великих 

кількостях. 
Кульбаба корисна у садах, оскільки вона покращує якість грунту, збільшуючи 

вміст азоту та інших корисних копалин. 
Життєвий цикл кульбаби близько 2 років. 

   
2.Демонстрація зразків та робіт художників із зображенням сонечка. 



 
  

 
4. Повторення теоретичного матеріалу. 
5. Інструктаж виконання роботи. 

- Сьогодні ви створюватимете композицію під назвою « Чарівні 

кульбабки». Хто буде головною дійовою особою вашої композиції? 
- Правильно, кульбаба. Тому воно має бути великим за розміром. 

-  Якого кольору кульбаба? 
- Так, воно може бути жовтим, білими.  
6. Розгляд зразків. 

      
    

7.Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час роботи з фарбами 
ножицями та клеєм 

- Перед початком роботи пригадайте правила користування ножицями та 

клеєм. 
 

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 
https://www.youtube.com/watch?v=jqy7Rm8n4Fk 

https://www.youtube.com/watch?v=jqy7Rm8n4Fk


VІ. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 
Створення композиції « Чарівні кульбабки» з урахуванням правил виділення 

головного в композиції (розмір, колір) в техніці аплікації  
 
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. СТВОРЕННЯ  ВИСТАВКИ  РОБІТ 

 

 

    

    

    

 


