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«Створення рельєфу «Чарівні квіти» 

Тема. Робота з пластиліном. Композиція «Чарівні квіти». 

Мета. 

 навчальна: формування знань про пластилін та його властивості, 

ознайомити з інструментами, що використовуються при роботі з 

пластиліном; розширяти уявлення про об′ємну пластику в ліпленні, 

способи ліплення;  ознайомити із поняттям «рельєф»; поглибити поняття 

про розмаїття форм і пропорційні особливості будови квітів. 

 розвиваюча: удосконалювати техніку роботи з пластиліном, вміння 

компонувати зображення у певному форматі; розвивати дрібну моторику 

пальців рук, відчуття об'єму і форми, творчі здібності, уяву. 

 виховна: виховати інтерес до пізнання нових знань, позитивне ставлення 

да художньо-творчої діяльності, спостережливість, охайність в роботі, 

творчу ініціативу учнів. 

Тип заняття: комбінований. 

Обладнання:  

 мультимедійна презентація та відео;  

 зразок рельєфу. 

Матеріали: пластилін, стеки, дощечка для ліплення, зубочистки, картон. 



ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ 

I. Організаційна частина. 

 Привітання; 

 Перевірка готовності вихованців до заняття та організації 

робочого місця; 

II. Активізація уваги та чуттєвого досвіду учнів. 

А чи подобаються вам квіти?  

Квіти не лише милують зір своєю красою, чарівністю, вони 

пробуджують у людей найкращі почуття: ніжність, доброту, душевне 

тепло. Ось чому з давніх-давен в знак вияву щирої любові і пошани 

люди дарують, насамперед, квіти. 

Взагалі, квіти – постійні супутники нашого життя.  

Де ми з вами можемо бачити квіти чи їх зображення? 

Вони на клумбах, у кімнаті, у вазонах. Вони на вишиваних рушниках, 

скатертинах, на нашому національному одязі (вишиванки). 

Письменники, художники, музиканти різними виразними засобами 

створюють свої твори, оспівуючи красу квітів. 

III. Повідомлення теми й мотивація навчання вихованців. 

Сьогодні ми будемо створювати власну композицію із квітами з 

пластиліну.  

Давайте переглянемо невеличкий мультфільм про пластилін. 

Перегляд мультфільму «Фіксики. Пластилін». 

Сподобався вам мультфільм? Що ви дізналися нового? 

Отож, як ви могли почути наша робота сьогодні буде пов’язана із 

квітами, тому пропоную вам загадки про них. 

 

Загадки про квіти: 

Жовтенька голівонька, 

Біленька хустинонька, 

Що я за квітонька? (Ромашка) 



 

На квітник погляньте, діти, 

Там козак стоїть між квітів. 

Весь червоний – гордий пан. 

Не козак це, а ... 

(Тюльпан) 

 

Ми у лісі проживаєм, 

Дзвоном сонце зустрічаєм. 

Маєм гарні сині очки, 

Називаємось. .. 

(Дзвіночки) 

 

Перша квіточка весняна 

Тихо під сніжком куняла. 

Дмухнув вітерець тепленький, 

І з’явився цвіт біленький. 

(Підсніжник) 

 

Золотисте ситечко 

Покотилось в літечко. 

Загляда в віконечко, 

Наче справжнє сонечко 

(Соняшник) 

 

Квітка сонячна, красива, 

Стане згодом сива-сива, 

Вітерець її подмуха - 

Стане миттю сивим пухом. 

(Кульбаба) 



Сонечко в травах зійшло, 

Усміхнулось, розцвіло, 

Потім стало біле-біле 

І за вітром полетіло 

(Кульбаба) 

 

Запалали в чистім полі,          

Наче галстуки червоні. 

То палає в полі так 

Польовий червоний... 

(Мак) 

 

Що за квіточка пахуча: 

І червона, і колюча? 

(Троянда) 

 

Зачарує, як ворожка 

Синім поглядом...  

(Волошка) 

 

Наче м’ячики, бутони, 

Пишні кульки – це …  

(Піони) 

 

Має гарні жовті вічка  

Й фіолетову спідничку.  

Запах ніжний і духмяний  

Наповняє ліс весняний. 

(Фіалка) 

 



IV. Робота над темою заняття. 

Викладання нового матеріалу та словникова робота 

Оскільки ми з вами будемо створювати рельєфну композицію, то нам 

потрібно дізнатися що таке рельєф. Можливо хтось знає? 

Рельєф – об'ємне зображення предметів, що лише частково виступають 

над площиною. 

Перегляд ілюстративного матеріалу 

Перегляд відео-добірки із зображенням квітів у рельєфі. 

Подивіться, це рельєф з пластиліну «Чарівні квіти». Вони декоративні, 

тобто незвичайні, казкові, дивовижні.  

Уважно розгляньте якого розміру квіти? Як і де вони розташовані? 

Які кольори застосовані для зображення квітів? 

Постановка та пояснення завдання щодо виконання самостійної 

творчої роботи 

Нарешті ми з вами дібралися до нашої практичної роботи. Я буду 

виконувати її разом з вами і буду допомагати вам.  

V. Самостійна художньо-практична діяльність.  

Правила роботи з пластиліном 

1) Працюємо із пластиліном тільки на дощечці.                                                        

2) Розрізаємо пластилін стеками. 

3) Не розмахуємо стеками, щоб не поранитись. 

4) Не беремо пластилін до рота, не торкаємося брудними руками 

обличчя, очей, одягу.    

5) Невикористаний пластилін кладемо в упаковку. Не залишаємо 

шматочки пластиліну на парті і не кидаємо на підлогу.      

6) Після роботи руки треба витерти серветкою і добре вимити. 

Динамічна пауза: 

Відео «Baby Shark Dance». 

Алгоритм-послідовність виконання рельєфу: 



1) Спочатку беремо зелений пластилін різних відтінків для травички. 

Відриваємо невеличкий шматочок та розкатуємо ковбаску. 

Приклеюємо її на картон. Робимо так поки не заповним весь простір для 

травички. 

2) Потім робимо стебло квіточкам із зеленого пластиліну. Так само 

розкатуємо шматочок пластиліну у ковбаску. Додаємо листочки. 

3) Далі створюємо самі квіточки, а точніше пелюстки. Вибираємо 

яскраві кольори. Скатуємо із них невеличкі кульки та створюємо 

різноманітні форми пелюсток. 

4) Із кульок пластиліну робимо серединки квітам. 

5) А тепер найцікавіше, беремо гострий стек або зубочистку та 

прикрашаємо нашу роботу декором та додаємо деталі. 

 

Під час роботи допомагаю проаналізувати правильність виконання 

композиції та виправити помилки, надаю індивідуальну допомогу. 

 (Звучить аудіо запис – П. Чайковський «Вальс квітів»). 

Якщо залишається час виконуємо пальчикову гру для розслаблення рук 

після ліплення. 

VI. Систематизація та корекція набутих знань. 

Що ми сьогодні виконували з пластиліну? 

Що таке рельєф? 

VII. Підбиття підсумків. 

Аналіз робіт. Демонстрування дитячих виробів. 

Інтерактивна вправа «Кому і за що» (діти по черзі показують свою 

роботу і кажуть, кому і за що подарують її). 

Проголошення заняття завершеним. Прибирання робочих місць.  

 

 

 

 



































 

 

















 


