
Індивідуальний план
з мистецтва

на 2 семестр 2021-2022 н.р.
3 клас

(дистанційна форма навчання)
За підручником : «Мистецтво, 3клас, Масол Л., Гайдамака О., Колотило О.

2 год/тиж.
№
з/п Тема

Термін
вивченн

я

Очікувані результати
навчально-
пізнавальної

діяльности учнів
Фантастичні та комічні персонажів в мистецтві

31 Мандрівка у світ фантастики. Ю. Щуровський «Хода
робота». М. Римський-Корсаков «Політ джмеля» (у
викон. Дівчинки й робота-піаніста). м/ф пісня про
робота. Д. Пташинська «Планета Дитинства»

11.01-
18.02.

Експерементує,
використовуючи
відомі техніки
художньо-творчої
діяльності, зі лініями,
кольорами, формами,
матеріалами тощо,
поєднуючи елементи
для втілення ідеї в
художньому образі;
Добирає засоби і
способи для творення
художнього образу;
Спостерігає за
навколишнім світом,
фіксує в різний спосіб
цікаві явища;
використовує їх у
творчій діяльності;
пропонує ідеї;
реалізує їх самостійно
або за допомогою
інших осіб.

32 Мандрівка у світ фантастики. Розглядання роботів-
іграшок. Практична робота.Створення малюнку
кольоровими олівцями на тему: « Робот з простих
форм для комп'ютерної гри»

33 Мандрівка у світ фантастики ( продовження ). П.
Чайковський «Баба Яга»; Ю. Весняк «Карлсон» ( ан-ль
для ф-но в 4 руки); м/ф «Карлсон, який мешкає на
даху». М/ф пісня «Друзі-мандрівники»

34 Мандрівка у світ фантастики ( продовження ).
Розглядання картини «Небо-птиці-літак» Анни
Силивончик. Практична робота: малювання
композиції гуашшю чи кольоровими олівцями й
фломастерами «Політ Карлсона над містом»

35 Чарівні дива. Ж. Колодуб «Троль», «Герда», «Снігова
Королева» (із альбому «Снігова Королева»); м/ф «
Снігова Королева». М. Ровенко «Баба Снігова»

36 Чарівні дива. Розглядання світлини крижаних
споруд Генадія Сасько «Крижаний палац Снігової
Королеви». Практична робота: малювання
аквареллю крижаного палацу Снігової Королеви в
техніці набризку чи створення аплікації з
кольорового паперу.

37 Чарівні дива ( продовження ). О. Шимко балет
«Снігова королева» (фрагменти). М. Ровенко «Баба
Снігова»

38 Чарівні дива ( продовження ). Поняття: архітектура,
архітектор. Розглядання світлин мурал. Практична
робота: малювання фантастичного будинку.
Виконання в групах фантастичної споруди з лего-
конструктора.

39 У світі реального та уявного. «Створюємо оркестр»
НАОНІ ( фрагменти ). Укр. Народа пісня «Щебетала
пташечка», руханка «Бедрик».

40 У світі реального та уявного. Розглядання картини
«Рибний цар зловив одуда і радий» Марії
Приймаченко. Розглядання колірного кола. Практична



робота: малювання гуашшю фантастичної тварини.
41 У світі реального та уявного ( продовження ). М.

Стецюн лірична фантазія «Калиноньки» (фрагменти),
українська в’язанка НАОНІ (фрагменти), В. Джозеф
«Фантазія», м/ф В. Дісней «Фантазія» - «Чарівник».
Укр. Народна пісня «Щебетала пташечка», гра
«Репетиція оркестру».

42 У світі реального та уявного ( продовження ). Поняття:
Стилізація. Розглядання світлин народних іграшок.
Практична робота: ліплення з пластиліну іграшки-
фантастичної тварини.

Фантастичні пригоди в країні див
43 Картинки з виставки. М. Мусоргський сюїта для ф-но

«Картинки з виставки» ( «Прогулянка», «Гном»,
«Тюїльрійський сад. Сварка дітей після гри»). М/ф В.
Діснея «Білосніжка і семеро гномів» (фрагмент). А.
Житкевич «Семеро гномів»

22.02-
01.04.

44 Картинки з виставки. Поняття: музей, екскурсовод.
Віртуальна екскурсія «Лувр» ( фрагмент). Гра
«Віртуальна екскурсія» Практична робота: Малювання
практичного персонажу з мультфільму, який найбільше
сподобався.

45 Картинки з виставки ( продовження ). М. Мусоргський
сюїта для ф-но «Картинки з виставки» ( «Балет
пташенят, що не вилупились», «Баба Яга»,
«Богатирські ворота» ). м/ф «Картинки з виставки». А.
Житкевич «Семеро гномів»

46 Картинки з виставки ( продовження ). Поняття:
натюрморт. Розглядання картин Володимира Левіна.
Практична робота: малювання гуашшю фантастичного
натюрморту.

47 Фантастичні пригоди у країні див. Дж. Талбот, К.
Уїлдон балет «Аліса в Країні Див» (фрагменти), м/ф
«Аліса» (фрагменти). В. Бистряков «Давайте
розбудимо радість».

48 Фантастичні пригоди у країні див. Розглядання
картини за мотивами «Аліса в Країні Див». М/ф
«Аліса» (фрагмент). Практична робота: малювання
фломастерами або олівцями декоративного
натюрморту.

49 Політ фантазії. А. Шнітке «Політ» з м/ф «Казка
мандрів», Р. Шуман «Фантастичний танець»,
Ю.Шуровський «Фантастична п'єса» м/ф «ВАЛЛ-І»
(фрагмент) В. Бистряков «Давайте розбудимо радість».

50 Політ фантазії. Розглядання картини Денні Фліна
Ілюстрація-фентезі. Практична робота: малювання
гуашшю фантастичного космічного пейзажу.

51 Діагностувальна робота

Гумор у мистецтві
52 Гумор у мистецтві. Дж. Россіні каватина Фігаро з

опери «Севільський цирюльник» котячий дует. Укр.
Народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи» 05.04-

53 Гумор у мистецтві. Поняття: шарж. Розглядання



шаржів. Практична робота: малювання кольоровими
олівцями або фломастерами веселого школярика або
школярочки у стилі шарж.

54 Гумор у мистецтві ( продовження ). І. Шамо
«Скерцо», П. Бриль «Українська гумореска», Й. С.
Бах «Жарт» (різні обробки). Ритмічна гра «Ну-бо,
дожени!»

55 Гумор у мистецтві ( продовження ). Поняття: комікс.
Практична робота: створення коміксу про лінивого
Гриця з пісні.

56 Ляльки-іграшки в житті та мистецтві. м/ф «Танці
ляльок», Д. Шостакович «Вальс-жарт» (з циклу
«Танці ляльок») М.Жабаляк «Канікули»

57 Ляльки-іграшки в житті та мистецтві. Поняття: оберіг.
Практична робота: малювання кольоровими олівцями
ляльку ЛОЛ-сюрприз.

58 Ляльки-іграшки в житті та мистецтві ( продовження ).
Леопольд Моцарт ( Йозеф Гайдн ) Симфонія іграшок,
або Дитяча симфонія. М. Жабаляк «Канікули», гра-
поспівка «Створюємо контрасти».

59 Урок-гра «Перевір себе». Музичні ігри, задки,
вікторини. Виставка картин.

60 Ляльки-іграшки в житті та мистецтві ( продовження).
Поняття: властивості гуаші та акварелі.Мистецтво про
улюблених ляльок. К. Дудник. «Коли ми любимо». Т.
Кучмій. «Мелодія весни», «Зайчик-садівник».
Практична робота: малювання своєї улюбленої іграшки
(гуаш чи акварель).

61 Мистецька подорож до Європи. Поняття: балет,
сюїта (повторення). Образ відомої в різних
країнах театральної ляльки в музиці. І.
Стравинський. Балет «Пульчинелла» (фрагмент)
або Сюїта з музики до балету «Пульчинелла»; Е.
Вілла-Лобос. «Полішинель»; В. Косенко. «Пе-
трушка». Образ Пульчинелли. «Канікули»
(музика М. Жабляк, вірші Л. Повх); «Петрушка»
(музика Й. Брам- са). Імпровізація: Створення
рухів Пульчинелли під музику.

62 Мистецька подорож до Європи. Поняття: Пальчикові
ляльки. Театральні ляльки. О. Шабанов. «Ляльковий
театр». Практична робота: Створення пальчикових
ляльок.

63 Мистецька подорож до Європи (продовження)
Мистецька подорож до Франції. «Смаколики» (музика
А. Кривути). К. Дебюссі. «Серенада ляльці»,
«Ляльковий кейкуок» (із фортепіанної сюїти «Дитячий
куточок»); Е. Градескі. «Морозиво». М/ф «Козаки.
Навколо світу» (Франція). СОМ: Споруди Лувру,
Ейфелева вежа. Пісня «Подарунок» (музика А. Мігай,
вірші Н. Кулик).

64 Мистецька подорож до Європи (продовження).



Смаколики в мистецтві. М/ф «Світ чекає на від-
криття. Цукерки». Світлини з тортами та тістечками.
Практична робота: Ліплення морозива чи тортика
(пластилін)

65 Повторення вивченого за рік. Узагальнення. Завдання
Лясольки. Завдання Барвика. Завдання Лясольки та
Барвика.

До 10.05


