Вік дітей – від 6 років

Завдання початкового рівня:

 ознайомити дітей з матеріалами, які використовуються на заняттях (фарби, пензлики, олівці,
ножиці, клей, папір різної фактури, пластичні матеріали: глина, тісто та інше);
 навчити відтворювати в творчих роботах власні враження від навколишньої дійсності;
 розвивати вміння зображувати об’ємні та площинні предмети, використовувати різні засоби
виразності (будова, розмір, колір);
 ознайомити дітей з усім спектром кольорів (основні, проміжні,нейтральні). Змішувати фарби, тісто
одержуючи потрібні;
 ознайомити дітей з композиційними правилами побудови творчої роботи, розвивати вміння
послідовного виконання композиції – від головного зображення до частин.

Завдання основного рівня:

 формувати світосприйняття через розвиток зорової пам′яті, мислення, бачення форми, простору,
відчуття пропорції, кольору;
 передавати об’єм, форму, колір предметів і кольорові
відношення засобами живопису, малюнку, графіки, скульптурного,
аплікативного зображення, конструювання з паперу;
 формувати розуміння дітьми місця та ролі українського
образотворчого мистецтва в світовій культурі;
 удосконалювати вміння користуватися різними засобами та
прийомами живопису, малюнку, ліплення, аплікації, конструювання
(штрих, лінія, мазок, тушовка, заливка, розмивка, лесировка, аляприма, конструктивний, пластичний прийом);
 ознайомити дітей з хроматичною та ахроматичною кольоровою гамою, їх особливостями;
 закріпити вміння дотримуватись цілісності і композиційної рівноваги під час роботи над
малюнком, скульптурою, аплікацією, конструюванням.

Завдання вищого рівня:
 розвивати інтерес до самовираження, пошук оригінальних композиційних рішень для виконання
тематичних композицій;
 удосконалювати вміння передачі будови, пропорцій, об’єму, руху різними зображувальними
засобами відповідно до виду діяльності;
 зображувати предмети в умовах будь-якого середовища засобами кольору та тону;
 поглиблено ознайомлювати вихованців з народним декоративно-ужитковим мистецтвом, його
символікою, оберегами, звичаями й традиціями;
 розвивати зацікавленість до давнього українського образотворчого мистецтва, вивчати його вплив
на формування сучасної культури;
 виконувати малюнок, дотримуючись законів композиції: цілісність, пропорція, контраст, ритм,
симетрія, динаміка і статика, рівновага.

Вихованці гуртка виконують роботи для виставкового фонду закладу та беруть
участь у виставках, конкурсах Центру, району, міста, Всеукраїнського і Міжнародного
рівнів.

На заняття потрібно мати:
 фарбу гуаш (12 кольорів «ТЕСС» або «ЛУЧ»);
 пензлики (4 різновидів номерів з синтетичним ворсом);
 папір для малювання (формат А-4, А-3);
 олівець;
 ластик;
 чиста ганчірка або серветки.
Під час запису до гуртка образотворчого мистецтва «Барви»
прохання мати з собою дитячі малюнки для полегшення
формування груп за рівнем підготовки.

