
Парціальна програма гуртка з малювання для дітей 

старшого дошкільного віку 

Керівник гуртка: Семенова Л. В. вихователь. 

 



 Сприяти вихованню творчої особистості, викликати 

інтерес  до образотворчого мистецтва; розвивати 

асоціативно-образне мислення, творчі здібності, уявлення 

про красу, можливості її збереження та створення 

власними руками; ознайомити з різними техніками  

нетрадиційного малювання.  



 Сприяти розвитку творчих здібностей  дітей  засобами 

нетрадиційних  технік  малювання ; 

 Формувати інтерес  до образотворчого мистецтва та 

нетрадиційних технік малювання. 



 Виконання завдань парами; 

 Колективна робота; 

 Індивідуальне виконання завдань в умовах групового 

заняття; 

 Спільна робота з керівником гуртка. 



 

 Активація уяви дітей та мотивація  до виконання 

завдання; 

 Розповідь керівника гуртка; 

 Бесіда з дітьми; 

 Показ прийомів виконання роботи. 



 папір альбомний, кольоровий, картон, паперові серветки; 

 пензлі круглі натуральні №3 і №4, клейові; пір‘я, губки, ватні 

палички, тички, соски, зубні щітки; 

 фарби гуаш, акварель, кольорові  олівці, фломастери, воскові олівці; 

 свічки; 

 емкість для вмочування долоні у гуаш, ємкість для вмочування 

листя; ємкість для води; 

 коробки від сірників; 

 підкладки, підставки. 

 



 

 Сприяти розвитку творчих здібностей дітей засобами 

образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних 

технік; 

 Розширювати уявлення дітей про нетрадиційні техніки 

малювання; 

 Виявляти і розвивати  творчий потенціал кожної дитини до 

сприймання і відтворення сюжетного, предметного 

малювання; 



 

 Формувати інтерес до образотворчого мистецтва та 

нетрадиційних технік; 

 Розвивати здатність бачити світ очами художників, 

помічати і творити красу; 

 Формувати естетичне ставлення до навколишньої 

дійсності 



Діти старшого дошкільного віку: 

 Знають художні засоби зображення, самостійно добирають способи 

зображення і матеріали в процесі створення задуманого образу; 

 Називають та використовують всі кольори спектру, розрізняють відтінки 

кольору, звуку, фактури матеріалу, руху, жесту, міміки, аромату; 

 Вміють встановлювати зв‘язок між предметами оточуючого світу, 

асоціації між образом і кольором, запахом, звуками; 

 Емоційно сприймають твори образотворчого мистецтва, помічають 

виразність образу і створюють образи та предмети з характерними 

ознаками в лініях, формах, кольорах; 

 

 



 

 Самостійно змішують фарби для одержання нових відтінків кольорів; 

 Знаходять різноманітні композиційні рішення, виділяють головне в малюнку 

кольором і розміром; 

 Володіють технікою роботи олівцем, гуашшю, аквареллю, крейдою, свічкою, 

пластиліном, пальцем, тичком, художнім вугликом, мильними бульбашками, 

штампами різної геометричної форми; 

 Володіють нетрадиційними техніками зображення художнього образу: 

монотипією, акватипією; технікою набризку по викладених силуетах за 

допомогою зубної щітки; малювання рельєфними фарбами; тонування паперу за 

допомогою зібганого паперу; малювання пучками пальців рук; малюванням по 

зволоженому папері; малювання долонею, вмоченою в розведену фарбу; 

малюванням тичком,соскою, коробкою від сірників, свічкою, пір‘ям. 



 

      МІСЯЦЬ   № ТЕМА ЗАНЯТТЯ 

 
 
вересень 

1 «Барви літа» 

2 «Соняшник» 

3 «Павучок та горобинка» 

4 «Гриби» 

 
 
жовтень 

5 «Кетяг калини» 

6 «Золота осінь» 

7 «Химерний пейзаж» 

8 «Чорнобривці» 





 


