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Картини  

розрізняють 

за критеріями: 

Формат 
(демонстраційні  

та 

роздаткові) 

Тематика 
(світ природний  

або 

предметний,  

світ відносин 

та мистецтва) 

Зміст 
(художні, 

 дидактичні, 

предметні,  

сюжетні) 

Характер 
(реальне, 

символічну, 

фантастичну 

проблемно- 

загадкове, 

 гумористичне 

зображення 

Функціональний 

 спосіб  

застосування 
(атрибут для гри, 

предмет обговорення 

в процесі 

спілкування, 

ілюстрація до  

літературного або 

музичного твору тощо 



Види картин: 

Предметні, 

  

які зображують 

 один предмет  

(меблі, одяг, рослини, 

тощо) 

Сюжетні, 

 

що зображують 

кілька предметів  

у певному  

взаємозв’язку і 

взаємодії – в сюжеті 

Художні картини 

 

(репродукції з картин  

відомих художників) 



Предметні  картини 

 



 



Сюжетні картини 

 



Картини відомих художників 

 М. Приймаченко 

“Звір гуляє”                 “Зелений слон” 



                   І.І.Шишкін 

“Ранок в сосновому лісі” 



В.Айвазовський 

“Морські пейзажі” 



В.М. Васнецова 

“Альонушка” 



Діафільми, 

слайди 

Ілюстрації 

в дитячих 

книжках 

Альбоми з 

 картинками 

Окремі 

настільні і 

настінні 

 картинки 

Дитяче лото 

Серії і набори 

дидактичних 

картин 

Вигляд 

 картин 



Вимоги  

до картини: 

Ідейність змісту, 

педагогічна цінність 

Доступність змісту 

і 

манери  

зображення 

Художність 



Методика роботи за картиною 
У молодших групах : 

Картину розташовувати перед дітьми так, щоб вона була трохи вище від 

рівня їхніх очей, а світло падало прямо на неї. 

Методи та прийоми: 

- розглядання картини в супроводі бесіди; 

- індивідуальне звертання;  

- запитання ставляться спочатку до головного об’єкта картини, а потім 

і до інших об’єктів, деталей, послідовно розкриваючи взаємозв’язки 

між ними; 

- пояснення, розширення відповідей  дітей, підкреслювати цікаве; 

- розповідь-зразок вихователя (навчає розуміти картину, готує до 

майбутньої розповіді); 

- літературний матеріал. 

 



Середня група. 

Методи та прийоми: 

- опис картини за запитаннями; 

- колективне складання дітьми розповіді за картиною; 

- запропонувати одному з дітей скласти розповідь з 

висловлювань товаришів; 

- розповідь за зразком вихователя; 

- за однією частиною картини розповідь складає вихователь, а за 

іншими діти; 

-    розповідь за планом вихователя. 

 

 

 



Старша група. 

Методи роботи з картиною: 

-    бесіди за картинами з метою закріплення знань дітей, 
активізації їхнього словника, розвитку діалогічної мови.  При 
розгляданні картини педагог ставить більше запитань 
причинового характеру («Чому? Навіщо? Для чого?»), а також  
порівнює зображені предмети між собою і з тими, що вже відомі 
дітям; 

  -  показ картини маловідомого змісту, з метою розширення 

-  кругозору дітей, збагачення їхнього словника. Вихователь сам 
називає зображення, пояснює призначення окремих предметів. 
Звичайно ставляться запитання і до дітей, але це стосується 
знайомих для них предметів; 

-   описування  картини – складання дітьми зв’язної розповіді; 

-   складання сюжетної розповіді за картиною, а також за серією 
картин.  



 

 

 

 


