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УРОК №.13-14 

ТЕМА:   «ЗОБРАЖЕННЯ В КОЛЬОРІ ОДНОГО ОДНОГО ПРЕДМЕТУ    

                  У ЗВ`ЯЗКУ З ФОНОМ І ПІДСТИЛКОЮ» 

Тема уроку: Зображення глиняного горщику.   

Мета уроку: 

Навчальна:    формування, закріплення знань та відпрацювання навиків по  

                       зображенню глиняного горщика.   

Розвиваюча:  розвивати уяву та пізнавальні інтереси  до обраної професії,  

                       розвивати навички роботи в співпраці, формувати                    

                       увагу, спостережливість учнів, активність. 

Виховна:       виховати здатність учнів до відповідальності,    

                       самостійності, культуру  навчального процесу,   

                       повагу  до  обраної професії. 

Колір — явище складне, він змінюється в залежності від положення 

предмета, його віддаленості від джерела світла, а також під впливом 

колірного середовища. Останнє, і як і джерело світла, випромінює кольорові 

промені, які, потрапляючи на поверхню предмета, утворюють на ній 

кольорові рефлекси й полиски. Таким чином, колір предмета являє собою 

мозаїку, складену з кольорових плям — рефлексів та полисків, кольорових 

світлових плям і напівтіней, які мерехтять і змінюються. 

Життя світла як постійну зміну й перетворення можна виразно побачити на 

предметах із глянцевими або білими поверхнями. 

Характер світлотіні являє собою плавний перехід від світла через напівтінь, 

тінь і рефлекс. Скляна циліндрична посудина не має явно виражених 

градацій світлотіні. її форму підкреслюють тільки відблиски та рефлекси. 

Якщо світлотінь передати правильно, то предмети виглядатимуть об'ємними 

й матеріальними (гіпсовими, скляними, металевими тощо).  

 Перевірте себе: 

1.Умовна назва частин предметів, які повернуті до джерела світла: 

1. відблиск            3. рельєф 

2. світло                4. напівтінь 

2.Відблиск трапляється: 

1.на будь-яких предметах 

2.лише на предметах з шерехуватою поверхнею 

3.лише на предметах з гладенькою поверхнею 

4.лише на предметах кулястої форми. 

3.На поверхні об'ємного предмета напівтінь знаходиться між: 

1.світлом і падаючою тінню;              3. власною тінню і рефлексом; 

2. рефлексом і падаючою тінню       4. світлом і власною тінню; 



4.Тінь, яка з'явилась на поверхні внаслідок загородження її від світла 

іншим предметом, - це:  

1.рефлекс                      3.падаюча тінь 

     2.власна тінь                 4.напівтінь 

5.Частина поверхні предмета, на яку не потрапляють прямі промені 

світла: 

1.власна тінь                 3. напівтінь 

     2.падаюча тінь              4. рефлекс 

6.Відображення світла від оточуючих об'єктів на тіньовій частині 

предметів у вигляді світлової плями з розмитим краєм - це: 

      1. відблиск                   3.світло 

      2.рефлекс                     4.об’єм 

 

Можна було б намалювати квітку в горщику, але я вирішив, що будь-розумник 

може додати його самостійно. 

 
Тим більше, що після цього уроку внизу я дам ще посилання на уроки 

малювання квітів, які можна посадити в цей самий горщик. 

 

Як намалювати горщик олівцем поетапно 

Крок перший. Зображуємо плоску геометричну фігуру. Це важливо, оскільки 

без неї горщик може вийти кривим. 



 

Крок другий. В отриманій фігурі набросаєм об'ємну фігуру горщика. 

 

Крок третій. Округляємо форму. 



 

Крок четвертий. Стираємо допоміжні лінії і додаємо вертикальної 

штрихування по формі. 

 

Крок п'ятий. Додаємо візерунки на горщику. Залишилося тільки додати квітка 

або кактус. 



 

 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Виконати малюнок глиняного горщика. 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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