Художня аплікація
Пояснювальна записка
Нові життєві умови, в яких знаходиться сучасне навчання, висувають свої
вимоги: бути ініціативним, самостійним, знаходити авторські оригінальні
рішення, орієнтуватися на найкращі кінцеві результати.
Позашкільний заклад сьогодення повинен не лише озброювати вихованців
знаннями, уміннями, навичками, а й розвивати активну пізнавальну
діяльність, формувати творчу всебічно розвинену особистість.
Молодший шкільний вік — це сприятливий період для розвитку творчих
здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дійсності
та активного ставлення до неї.
Заняття в гуртку «Художня аплікація» допомагає дітям розумно й цікаво
проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.
Аплікація – найпростіший і найдоступніший спосіб створення художніх
робіт. Це один із найдавніших видів мистецтва, історія якого налічує понад
2500 років.
Мета гуртка – залучити гуртківців до активної праці, прищепити любов до
народної культури, збагатити духовний світ дітей, навчити їх розуміти
прекрасне, цінувати його, створювати самим. Формувати практичні навички
художньо-творчої діяльності, розуміння зв’язку художньо-образного
вирішення твору з ідеєю та задумом. Розвивати асоціативне, нестандартне,
композиційне, об’ємно-просторове мислення, почуття форми, руху,
матеріалу, кольору, розвивати конструктивні вміння. Виховувати бережливе
ставлення до предметів і засобів праці, культуру побуту.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:






пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, аплікації;
оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти;
практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів з паперу;
творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;
формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального
інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та
інтелектуальний розвиток;
соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського
народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток
позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення
до людей, охайність і старанність у роботі).

Матеріал для аплікацій може бути різноманітним: папір картон, фольга,
тканина, фетр, шкіра; природні матеріали: дерево, кора, листя, мох, стебла,
лусочки шишок тощо. Аплікацію можна виконувати, накладаючи два
однорідні матеріали (наприклад, папір на папір), або ж поєднувати два різні
матеріали.
Виготовлення листівок до свята, настінного панно, сувенірів, квіткових
композицій, аплікацій на казкові та побутові теми – це основні види роботи
на заняттях гуртка.
Засвоївши основні прийоми аплікації, гуртківці мають змогу самостійно
придумувати образи і компонувати їх на папері, самостійно вибираючи тло,
тобто створювати власні композиції.
Робота гуртка ґрунтуються на принципах: доступності, поступового
розширення й ускладнення матеріалу, єдності виховання та навчання.
Програма гуртка розрахована для групи початкового рівня навчання (1
рік навчання) дітей молодшого шкільного віку (6-8 років). На опрацювання
навчального матеріалу відводиться 72 год (2 год на тиждень).
Дана програма складена відповідно до:
 Закону України «Про освіту» від23.03.1996р. №100/96 – ВР;
 Закону України «Про позашкільну освіту» від2 2.06.2000р. №
1841 – ІІІ;
 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2003р. № 238;
 Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в
позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 1.08.2004р. № 651.
Програма гуртка «Художня аплікація» адаптована до програм гуртків
«Паперопластика» та «Моделювання іграшок-сувенірів», рекомендованих
Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки
України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р.).
У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно з
Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в
позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства
освіти і науки України від 11.08.2004, №651.
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Вступне заняття
Природні багатства рідного краю
Аплікація з паперу
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вироби з паперу. Знайомство з
технікою витинанки
Умовні позначки при роботі з папером.
Прості базові форми оригамі.
Готуємось до Великодня
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Програма
1. Вступне заняття
Знайомство з гуртківцями. Ознайомлення з планом роботи гуртка на
навчальний рік. Правила поведінки та техніка безпеки.
2. Природні багатства рідного краю
Розгляд робіт, виготовлених з природного матеріалу. Екскурсія в парк:
збирання матеріалу для виготовлення робіт під час занять.
Самостійна оригінальна робота в техніці аплікації. Аплікація з листя,
насіння.
3. Аплікація з паперу
Види аплікації: предметна, сюжетна, тематична. Ознайомлення гуртківців з
послідовністю виконання аплікації.
Виготовлення аплікації «Букет квітів» Обривності аплікація «Чудо-дерево».
Аплікація з геометричних фігур. Аплікація з паперу на вільну тему.

4. Виготовлення новорічних сувенірів і ялинкових прикрас
Святкування Нового Року в Україні. Традиції, їх створення у нашій
місцевості.
Творча робота «Ялинка».
Виготовлення аплікацій «Дід Мороз і
Снігуронька» ,чобіт для подарунків, виготовлення сніжинок, ліхтариків,
зірочок, ялинкових гірлянд . Складання власних прикрас на ялинку.
5. Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу. Знайомство з
технікою витинанки
Витинанка як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Місце витинанки в
оселях наших предків.
Поєднання витинанки з аплікацією, методика виконання витинанок.
Витинанка «Дерево роду», «Метелик». Виготовлення витинанки за власним
задумом.
6. Умовні позначки при роботі з папером. Прості базові форми оригамі.
Умовні позначки при виготовленні виробів з паперу технікою оригамі:
графічні лінії, лінії згину, лінії розрізу, лінії склеювання.
Тренувальні вправи на виконання різноманітних згинів, виготовлення
технікою оригамі моделей « Гномик», «Собачка». Аплікація «На лісовій
галявині».
7. Готуємось до Великодня
Традиції святкування Пасхи в Україні. Писанка – один з основних елементів
Великодньої композиції.
Виготовлення Великодніх композицій з використанням писанок.
Розписування писанок методом аплікації. Великодня витинанка.
8. Квілінг: історія й сучасність. Основи техніки квілінгу.
Декоративні квіти
Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів технікою квілінг.
Виготовлення аплікацій за допомогою квілінгових форм «Квіти для мами»,
«Букет», «Метелики», створення власних конструкцій. Виготовлення
композиції «Дерево мрій» з з використанням квітів виготовлених технікою
квілінг.
9. Підсумкове заняття
Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Рекомендації для
самостійних творчих робіт гуртківців.

