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Дата: 22.05.2021р. 

Тема: Звітна виставка «Творчий калейдоскоп» 

Мета: вчити презентувати власні творчі роботи, організувати виставку 

малюнків, закріпити знання  вихованців з образотворчого мистецтва, 

розвивати творчу уяву, зорову пам'ять; виховувати естетичний смак, 

дружелюбність, цілеспрямованість, витримку. 

Тип заняття: підсумкове заняття 

Обладнання: творчі роботи вихованців, фарби, олівці, фломастери, 

пензлики. 

 

Хід заняття 

І. Організаційна частина. 

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності вихованців. 

IV. Робота над темою 

4.1. Починаємо 1тур вікторини “Весела палітра” 

1. На хвилинку в землю вріс 

Різнокольоровий диво – міст. 

(Райдуга) 

2. Назвіть усі кольори веселки. 

(Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій,   

фіолетовий) 

 

 

 

 



 

 

  

3. Які кольори є основними або головними? 

(Синій, червоний, жовтий – з їхньою допомогою отримуються  

всі інші кольори) 

4. Як отримати фіолетовий колір? 

(Треба змішати синій и червоний кольори) 

5. А якщо ми жовтий та червоний змішаємо, 

Який тоді колір отримаємо? 

(Помаранчевий) 

6. А колір для ялинки, огірка та для травинки у ганка? 

Який це колір і як його отримати? 

(Це зелений колір. Змішуємо жовтий и синій кольори) 

7. На які дві групи діляться всі кольори? 

(Теплі і холодні) 

8. Які кольори називаються холодними й чому? 

(Синій, голубий, фіолетовий – холодні кольори. 

Це кольори води, льоду, колір ночі, туману) 

9. Які кольори теплі? Чому вони так називаються? 

(Жовтий, червоний, помаранчевий – колір вогню, сонця) 

10. Який колір отримаємо , якщо змішати білий і червоний? 

(Рожевий) 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

11. Який колір отримаємо , якщо змішати білий і синій? 

(Голубий) 

12. А тепер найголовніше питання обом командам – що допомагає 

художникам написати картини такими яскравими, живими, виразними? 

(Колір) 

 

2 тур вікторини “Світ живопису” 

Завдання: розібрати по групах картки з елементами портрету, 

натюрморту и пейзажу. 

 

3 тур вікторини “Ми – художники” 

Малюємо великий ананас, розкреслюємо його перехресними лініями.  

Частини, що утворилися, діти заповнюють різноманітними кольоровими 

орнаментами. 

 

4.2. Самопрезентація творчих робіт вихованців 

V.  Оформлення виставки 

VI.  Підсумок заняття. 

Вручення грамот та солодких призів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Фото 
 

   

                                                          

 

                                                          

  

 

 

 


