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Художньо-естетичний розвиток

має допомогти остаточно 

відмовитись від методик

"дозволено - заборонено" 

та впроваджувати педагогіку 

стосунків,

розвивати творчі здібності 

дошкільників: музичні, театральні, 

образотворчі, хореографічні.



Для організації освітньої 
діяльності 

використовується 
парціальна програма 

художньо – естетичного 
розвитку дітей раннього та 
дошкільного віку «Радість 

творчості» Р.М.Борщ, 
Д.В.Самойлик. –

Тернопіль: Мандрівець, 
2013, яка забезпечує 

можливість реалізації 
варіантної складової 
Базового компонента 

дошкільної освіти.





Показники творчого розвитку

на четвертому році життя

Дитина може зображувати предмети та явища, створюючи чіткі форми,

- підбираючи кольори, акуратно зафарбовувати,

-використовуючи різні матеріали: 

-олівці, фарби, гуаш, фломастери, кольорова крейда тощо. 

Передавати нескладний сюжет, об’єднуючи в малюнку декілька предметів, 

-будуючи композицію, в залежності від задуму. 

Створювати образи різних предметів з пластиліну чи глини,

вміти поєднувати їх в композицію,

використовувати в ліпці різні прийоми (прищипування, витягування, 

розгладжування, вдавлення тощо) 

Правильно тримати ножиці та різати ними по прямій та по діагоналі чотирикутної 

фігури,

вміти вирізати коло з квадрата, овал з прямокутника. 

Акуратно наклеювати зображення предметів, 

що складаються з декількох частин, вміти підбирати кольори в залежності від задуму. 

Складати візерунки, композиції з засушених рослин, і пласких геометричних фігур. 

Вміти створювати різні будівлі з кубиків за зразком, з допомогою дорослого. 

Вміти згинати листок паперу навпіл, поєднуючи куточки.



Показники творчого розвитку на 

п’ятому році життя 

Створює зображення предметів за уявою,

зображає сюжети на теми оточуючого життя, явищ природи, літературних 

творів. 

Може використовувати різні композиційні рішення, різноманітні матеріали 

для зображення. 

Знає і використовує різні кольори та відтінки для створення виразних 

образів. 

Виконує складні стилізовані візерунки, за наявністю потрібних для цього 

знань. 

В ліпленні може створювати невеликі сюжетні композиції,

передаючи пози, рух фігур, дотримуючись основних пропорцій. 

В аплікації може використовувати різні прийоми вирізання, а також 

обривання. 

Може під час конструювання проаналізувати зразок будови,

спланувати етапи побудови, знаходити конструктивні рішення. 

Здатна під керівництвом дорослого чи самостійно виготовляти нескладні 

моделі способом орігамі,

може виконувати різні вироби з природного та підручного матеріалу. 



Можливості творчої реалізації весь час 

вдосконалюються. 

Виконуючи ті, чи інші прийоми, дитина розвиває 

естетичні почуття – почуття міри, смаку, гармонії. 

Використовуючи в роботі пензлі, пластилін, ножиці, 

вона формує тонкі рухи пальців, що в подальшому 

дозволять впевненіше тримати ручку чи олівець. 

Здійснюючи побудову композиції у тому чи іншому виді 

творчості, дитина вчиться планувати свою діяльність, і 

це в подальшому дозволить їх навчитися керувати 

собою і будувати варіанти розвитку подій як наслідки 

тих чи інших дій.













Дякую за увагу!


