Додаткові матеріали
до опанування теми
шукайте на сайті
svitdovkola.org/1/11

ТИЖДЕНЬ 11

МОДА

1. Як люди обирають для себе одяг?
2. Що, окрім одягу, може зробити
тебе привабливим/привабливою?

Хто створює модний одяг?

Дд

Д ИЗАЙНЕР

4. Пригадай сюжет казки Шарля Перро “Попелюшка”
і розкажи її.

5. Дізнайся, про що попросила дітей Попелюшка
у своєму листі.

1. Визнач, хто з людей на картинках є художникоммодельєром, хто — закрійником, а хто — кравцем.

Дорогі діти!

1

запрошує всіх на бал.

2

та

хочуть бути там модними.

Допоможіть мені, будь ласка, придумати
3

дизайн
2. Як називаються інші професії людей, які створюють
одяг? До кожної на́зви професії добери слова́ –
на́зви дій, які виконують її представники.

Модельєр – зустрічається з людьми, запитує,
придумує, міркує, малює…

для них.
Ваша

6. Допоможи Попелюшці створити ескіз модного одягу
або транспортного засобу для поїздки на бал.
7. Сукні яких кольорів слід повісити на манекени, щоб
утворилася закономірність?

3. Пограйте з однокласниками у гру-пантоміму
“Відгадай професію”.
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Чи варто гнатися за модою?

5. Розглянь картини і розкажи, як змінювалася мода.
Якоб Йорданс.
Сімейний портрет. 1621 рік

Нн

Н ОЖИЦІ

1. Розглянь комікс про невеселу історію білочкимодниці.
1

— Не хочу
вдягати
теплу.

2

Михайло Божій.
Таню, не моргай! 1954 рік
Ян Матейко.
Портрет дітей
художника. 1879 рік

— Яка ж
модна моя
руда шубка!

3

6. Модниця Поліна мала 8 капелюшків червоного
кольору, а сумочок – 6. На скільки більше
капелюшків, ніж сумочок, було у Поліни?
4

7. Поміркуй і скажи, які капелюшки мають бути
у порожніх клітинках.

2. Пригадай, які ще тварини української фауни
змінюють свою поведінку напередодні зими. Чому?
3. Що обереш ти: бути модним чи здоровим?
4. Чому в людей виникає бажання бути модними?
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Чому здоровим бути модно?
1. Поміркуй, чи буває мода на зачіски, іграшки,
мультики, звички.
2. Склади слово з перших літер слів, що називають
зображені об'єкти. Чи може воно бути пов’язане
з модою?
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4. Андрійко відвідує секцію бойового
гопака тричі на тиждень. А його
друг Павлик тричі на тиждень
ходить до басейну. Андрійко хоче
більше часу проводити з другом,
тому планує записатися ще й на
плавання. Проте мама хлопчика
заперечує. Поміркуй, чому. Чи
погоджуєшся ти з нею?

6

3. Розглянь фото і визнач, на яких із них люди дбають
про власне здоров’я. Свою думку обґрунтуй.
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5. Щоб добре відпочити, тобі
потрібно 10 годин нічного сну.
О котрій годині треба
лягти спати, щоб
прокинутись о 8-й?

6. Що слід робити, щоб залишатися
здоровим? Складіть поради.
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