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Зображувальна діяльність –
засіб соціалізації дошкільника



• Батьки і педагоги, як ніколи раніше 

стурбовані тим, що потрібно зробити, 

щоб дитина, що входить у цей світ, 

стала ВПЕВНЕНОЮ, ЩАСЛИВОЮ, 

РОЗУМНОЮ, ДОБРОЮ І УСПІШНОЮ. 

• Дитина від народження включена в 

соціокультурні, суспільні та 

міжособистісні відносини. Більш 

того, чим вона молодша, тим більше 

є соціальною істотою. 



• Зображувальна діяльність є, по праву, 
першою освітньою діяльністю, в якій 
дитина навчається передавати свої 
враження про навколишню дійсність не 
за допомогою слів, спілкування, а за 
допомогою художніх образів, знаків, 
символів.



• Образотворче мистецтво як специфічна форма 
відображення навколишнього життя, як педагогічно 
адаптований досвід людства, дозволяє розвивати у 
дітей дошкільного віку практично всі пізнавальні 
психічні процеси: 

– сприйняття, 

– пам'ять, 

– мову, 

– мислення, 

– уяву.



Шляхи пізнання життя дошкільниками 
через зображувальну діяльність

• через ознайомлення дітей з матеріалом;

• через створення ними образу в малюнку



• Малюючи, дитина виявляє своє 
прагнення до пізнання навколишнього 
світу, і за малюнком певною мірою 
можна з'ясувати рівень цього пізнання. 
Чим більше розвинене в дітей 
сприйняття, спостережливість, чим 
ширше запас їх уявлень, тим повніше й 
точніше вони відображають дійсність у 
своїй творчості, тим багатші, виразніші 
їх малюнки.



• Ліплення дозволяє зобразити предмети 
у тривимірному просторі. У ході 
ліплення дитина може передати форму 
людини, тварин, птахів, фруктів, посуду 
тощо. Цінно, що властивості 
використовуваних у ліпленні матеріалів 
дозволяють неодноразово змінювати 
форму, досягаючи бажаної виразності.



• Займаючись аплікацією, діти вчаться 
вирізувати з паперу різноманітні 
сюжети, візерунки, орнаменти, 
наклеювати їх на кольоровий фон. Діти 
виконують як індивідуальні, так і 
колективні роботи. Діти вчаться 
акуратності, посидючості.



Періодизація дитячого малюнка
Фльоріна Кершенштейнер

• дозображувальний

період;

• процесуальний (до

4 років) період;

• період

реалістичного

зображення (до 7

років).

• етап схеми (головоноги);
• етап виникнення почуття 

форми і ліній;
• етап правдоподібного 

зображення (при якому схема 
зникає з дитячого малюнка 
зовсім);

• етап пластичного зображення 
(світлотінь, перспектива, 
передача руху)



• Комікс (від англ. comic— комедійний, 
комічний, смішний; рідше вживається 
термін англ. sequential art — дослівно 
«послідовне мистецтво», яке використовує 
прийом «далі буде») — послідовність 
малюнків, зазвичай з короткими 
текстами, які створюють певну зв'язну 
розповідь. Тексти мають специфічну 
форму «мовної бульки» («мовної хмарки», 
«мовного димка», виноски; англ. speech
balloon), яка передає мову чи думку 
персонажу, заголовків і титрів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0






Процес створення коміксу складається з 
кількох етапів:

 генерування ідей;

 вибір форми, або стилю;

планування структури;

 виконання першого ескізу;

його завершення з допомогою 
відповідних технік.



Персонажі

• Основа будь-якого коміксу - персонажі.

Сюжет

• Не важливо, малюєте ви смішну або 
повчальну історію - ніколи не малюйте 
комікс, поки не придумаєте сюжет. 

• Для кожного коміксу потрібен 
короткий сценарій









РОБОТА ІЗ СЮЖЕТНОЮ КАРТИНКОЮ



• атмосфера самодіяльності та творчості;

• можливість вступити в діалог із 
захопленої творчою особистістю 
вихователя;

• наочність результатів своєї діяльності;

• можливість реалізувати свої потреби в 
художньо-творчій діяльності;

• загальна захопленість і доброзичливість;


