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Методичний коментар до добірки картин до Дня матері 

Краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Картини допомагають образно 

й весело розповісти про дітей та їхніх матусь, стосунки між ними, показати глибину почуттів, 

дати відчути теплу дружню атмосферу, любов матерів і дітей. Запропонуйте дітям уважно 

роздивитися картини. 

 Що спільного в усіх картин? Хто їх герої? 

 Про що розповідають картини? 

 Про що розмовляють їхні герої? 

 Що роблять разом? 

 Які між ними стосунки? 

 Як вони допомагають одне одному? Як підтримують? Як це показали художники? 

 Які картини розповідають про сімейні обов’язки? 

 Чи один художник намалював усі картини? 

 Знайди в добірці твори, які намалював один художник. 

 Як ти думаєш, на яких картинах змальовано минулі часи, а на яких сьогодення? 

Чому ти так вирішив? 

 Які художники працюють у більш сучасному стилі? 

 Які барви дібрали митці до цих картин? 

Обговоріть із дітьми, що всі картини написані сонячними, світлими, радісними теплими 

барвами. Від кожної з них віє теплом, на кожній є сонечко та щира усмішка.  

 Чому художники обрали саме такі барви? 

 Що митці хотіли підкреслити? 

Запропонуйте дітям обрати картину, яка подобається найбільше, та розповісти 

за нею історію про родину. 

 Що було спочатку (перед тим, як художник почав малювати)? 

 Що відбувається на картині? 

 Що буде потім (як дія на картині завершиться)? 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 4, завдання 2, с. 53) 

Кожна родина має свої традиції. Розфарбуйте малюнки, на яких зображено традиції 

вашої сімʼї. 

Намалюйте картинку про свою матусю. Що ви на ній 

зобразите? Які кольори доберете? 

Запропонуйте учням створити колаж “Моя мама”, 

використовуючи свої малюнки, фотографії членів сім’ї. Діти можуть 

прикрасити все декоративними елементами. 
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 Як ви назвете колаж? 

 Які підписи під картинками та фотографіями варто зробити? 

 Як ви гадаєте, чи сподобається колаж батькам? Братикам і сестричкам? Рідним 

людям? Чому? 

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-31-method_comment_kartina.pdf

