
Презентація уроку з образотворчого мистецтва, 5 клас 

КЗО «НВК 103»  



Мета: виховувати патріотизм та 
любов до Батьківщини, віру у 
світле майбутнє України  



 
Зміст уроку:  
  
- Мотивація навчальної 

діяльності;  
- Пояснення нової теми уроку;  
- Демонстрування різних зразків 

витинанок;  
- Практична діяльність;  
- Підсумок заняття .  



 Хід уроку:  
  
- Мотивація навчальної діяльності  

                              *** 
Любіть Україну, як сонце, любіть, 
як вітер, і трави, і води, 
в годину щасливу і в радості мить, 
любіть у годину негоди! 
 
Любіть Україну у сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов'їну. 
 
Для нас вона в світі єдина, одна 
в просторів солодкому чарі... 
Вона у зірках, і у вербах вона, 
і в кожному серця ударі... 

Володимир Сосюра (1944р.) 
 



-  Пояснення нової теми уроку  
    Погляньте, яке дивовижне дерево трапилося на нашому шляху!   



   В українській хаті між вікнами висіли 
витинанки із зображенням дерева 
життя – символу сім’ї, роду. Дерево 
життя завжди зображується квітучим. 
   Під його розлогою кроною ми 
наберемося  сил і мудрості, щоб 
впевнено йти далі. 
    



  Згідно  з давніми традиціями, 
воно має вершечок,стовбур, 
коріння чи вазон.     Верхівку  
дерева увінчує квітка, яку охороняє 
птах або пара пташок. На гілках 
також розміщується птахи, внизу – 
силуети людей або звірів, риб. 
Зазвичай композиція дерева життя 
симетрична. 
   Збережи враження від 
побаченого й зобрази дерево 
життя у власній композиції – 
витинанці.   
   Витинанка  - це вид 
декоративного-прикладного 
мистецтва; твір,вирізаний з паперу. 
 
 



   У минулому мереживними 
витинанками українці прикрашали 
свою оселю , вікна, меблі, предмети 
побуту.  До свят українці виготовляли 
особливі витинанки – у вигляді 
барвінку, сніжинок, зірочки, хреста, 
янголів. Іноді вирізували фігурки 
людей і тварин, силуети, дерев, 
хаток, зірок на небі.  
 
 



   Щоб створити симетричні 
композиції, папір послідовно 
складають удвоє, вчетверо,увосьмеро. 
Лінія, по якій папір згинається – це вісь 
симетрії.  
   Витинанку дерева життя створюють 
із паперу одного або більше кольорів, 
що гармонійно поєднується. 
Відповідно до задуму автора, 
елементи іншого кольору 
підкладаються під основне 
зображення або наклеюються поверх 
нього.  
 



-  Демонстрування різних зразків 
витинанок  



-  Практична діяльність  

   Робота з технологічною картою: 
1. Складіть аркуш паперу навпіл, 
2. Нанесіть олівцем контур малюнку 
на одній частині 
3. Виріжте малюнок по контуру 
4. Наклейте витинанку на контрастний 
папір. 
 
    Правила користування ножицями та 
клеєм. 
 



-  Підсумок заняття  

   Аналіз та виставка дитячих робіт. 
 
   Діти, нехай це символічне дерево буде оберегом вашого 
життя. А в майбутньому ви будете продовжувати своє родовідне 
дерево, зміцнювати Україну,  як незалежну державу і стати 
справжніми патріотами своєї Батьківщини.    
 
                         *** 
І те, що мрією було роками, 
Все обернеться в дійсність і можливість... 
Заметемо вогнем любові межі, 
Перейдемо убрід бурхливі води, 
Щоб взяти повно все, що нам належить, 
І злитись знову зі своїм народом. 

Олена Теліга. «Поворот», 1939р. 


