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Тема: «Симетрична композиція «Вазон» в стилі Петриківської
витинанки»
Мета: Навчальна: поглибити знання дітей про різновиди витинанок та
симетрію в композиції; познайомити з Петриківською витинанкою, її
характерними особливостями та композиційними рішеннями; навчити
виготовляти окремі елементи (квіти, листя і т.д.) і створювати з них
композицію.
Розвивальна: розвивати практичні навички роботи в техніці витинанка.
Виховна: виховувати любов до народного мистецтва на прикладі
петриківської витинанки.
Обладнання: зразки витинанок,мультимедійний проектор, технологічна
карта «Способи створення елементів (квітів, листя) петриківської витинанки.
Матеріали та інструменти: білий та кольоровий папір, ножиці, клей ПВА.
Хід заняття
I.Організаційний етап заняття
Організація робочого місця, перевірка необхідних матеріалів та інструментів.
Так як в роботі будуть застосовуватись ножиці, то пригадати правила
користування ножицями.
II. Мотиваційний етап заняття
Розгляд наочності і обговорення: що подобається з представлених робіт і
заохочення створити самим подібні витинанки.
III. Актуалізація опорних знань
Слово вчителя: Ми вже не раз з вами вирізали, робили аплікації, також
створювали витинанки. Тому пригадаємо:

- Що таке витинанка? Чим вона відрізняється від аплікації? Які витинанки ви
вже створювали? (вчитель демонструє раніше створені вироби з паперу)
Словничок
Витинанки – це ажурно вирізані (витяті, звідки й походить назва
витинанка) прикраси з паперу. Це можуть бути як візерунки, так і
картини.
Аплікації – це також вирізані з паперу роботи, але вони не прорізані
ажурно, а деталі різних кольорів наклеюються один на одного.
Витинанки можуть вирізатись і з одного паперу (одинарні, цілісні), так
можуть бути вирізані з різних кольорів, до того ж складатись з окремих
деталей, які вже потім складаються в композицію. Це є складна витинанка,
бо вона складається з окремих модулів.
IV. Оголошення теми і мети заняття
Слово вчителя: Сьогодні ми познайомимось з такою складною витинанкою –
це Петриківська витинанка. Подивимось яка вона, дізнаємось історію
виникнення і навчимось самі створювати елементи і композиції в стилі
Петриківської витинанки.
V. Пояснення нового матеріалу
1. З історії виникнення Петриківської витинанки
Слово вчителя: У нас на Україні є така місцевість Петриківка, це на
Дніпропетровщині. Ще з давніх часів людям хотілось прикрасити свій дім,
особливо перед святами релігійними чи сімейними (наприклад весілля). В
кожній місцевості робили це по-різному. А от в Петриківці жили особливо
творчі люди. Вони свої доми і ззовні, і всередині розписували різними
квітами, листям, птахами. Складалось враження, що господині ніби
змагались між собою: хто ж гарніше розмалює свою хату. Хто не вмів сам
малювати, то просили своїх сусідів, адже не прикрашена хата виглядала
невбраною до свята. Такий Петриківський розпис відомий і тепер. Навіть в
2013 році йому надали статусу нематеріальної спадщини всього людства.
Коли з'явився кольоровий папір в середині XIXст., петриківські майстри
взяли його до рук і почали вирізати ажурні візерунки, якими доповнювали
свої розписи, інколи витинанки навіть повністю заміняли розписи. Паперові
витинанки було легше вирізати, їх могли зробити навіть ті, кому важко було
намалювати. До того ж простіше було замінити окремі елементи, якщо вони
зношувались, чи змінювався сезон, друге свято приходило.

Звичайно з часом змінювався побут, меблі, люди переїжджали з села в
місто, дещо втрачались такі традиції. Але завдяки деяким народним
майстрам та поціновувачам народного мистецтва було збережено таке
мистецтво як Петриківська витинанка, якою ми і тепер можемо
насолоджуватись. Навіть самі можемо доторкнутись до чарівного світу Петриківська витинанка.
2. Особливості Петриківської витинанки
Як уже говорилось, ця витинанка є складною, вона складається з окремих
елементів – це квіти, листя, ягоди, гілочки, травички, також можуть бути
птахи, звірі, люди, які поєднують в композицію.
Витинанки багатоколірні. Можуть поєднуватись 2 кольори і більше.
Стійкі традиційні композиційні схеми витинанок дуже близькі до
розписів: «дерево», «вазон», «букет», «галузка»(гілочка), «фіранка», «фриз»,
«серветна», «килим», «рушник», сюжетна композиція.

«Букет»
Мельник Тетяна

«Вазон»
Кудакаєва Діана

«Дерево»
Корейко Яна

«Галузка»
Валешина Марія

«Рушник»

«Вазон з птахами»

Мельник Тетяна

«Килимок»
Мельник Тетяна
Композиції частіше симетричні (дзеркальна симетрія), але можуть бути і
несиметричні.
4. Виготовлення симетричної композиції «Вазон»
Порядок виконання роботи:
• Визначити кольорову гамму своєї роботи, підібрати папір.
• Продумати яка має бути композиція, які елементи потрібні для неї.
• Вирізати окремі елементи (квіти, листя)
• Скласти на основі композицію з готових елементів.
• Підготувати гілочки, ягідки, травички, тобто дрібні деталі.
• Позначити середину аркуша основи.
• Приклеїти всі деталі до основи, починаючи з великих центральних, і
симетрично клеїти інші.
• Перевірити. При потребі додати ще дрібні деталі.
VI. Творча робота дітей в співпраці з керівником гуртка.
VII. Виставка виконаних робіт.
Додатки

Технологічна карта №1

Кругла квітка
Для виготовлення круглої квіточки, необхідно взяти квадратний аркуш
паперу, і згортати на трикутники. Якщо тричі згортати, то вийде рапорт 8
пелюсточок, а якщо чотири, то вийде рапорт 16 (для тоненького паперу, бо
важко буде вирізати). Малюємо на отриманому трикутничку дві половинки
пелюсточок, можна малювати симетрично, але це правило, можна
експериментувати з візерунками.
Технологічна карта №2

Квіточки, ягідки, чашолистики
Листочки
Для виготовлення цих елементів необхідно взяти прямокутний, або
квадратний аркуш паперу і згорнути його по вертикалі. І намалювати
половинку квіточки, листочка чи ягідки, слідкуючи за тим, щоб серединку
елемента малювати на лінії згину; вирізати і розгорнути. Для того щоб
вийшло зразу 2 елементи, адже для симетрії нам необхідні однакові квіти,
можна папір взяти в 2 рази довший і згорнути двічі по вертикалі, але бути
уважним: середину елемента малювати щоб дві лінії згину були в середині
квітів чи листочків.

