Завдання на літні канікули 6 клас.
Малюнок.
1 рисунок натюрморту з 2-3 предметами різного тону і матеріальності.
Задача: повний тональний розбір, передача обсягу, простору, звернути увагу на техніку
штриха. Формат ¼ рис. бум.
1 рисунок стовбура дерева.
Задача: передати об'єм стовбура (світло, півтінь, тінь, рефлекс) і фактуру кори. М'яко
намітити другий план. Формат1/8 рис. бум.
5 замальовок рослин та квітів з оточенням.
Задача: передати характер рослини, вирішити просторове побудову листя і пелюстків
акцентуванням листя і пелюсток на першому плані і м'якою обробкою деталей на
дальньому плані. Формат 1/8рис.бум. олівець
5 замальовок пейзажу.
Задача : пошук цікавих сюжетів, передача простору - різниця в тоні першого і другого
планів. Формат 1/8 рис. бум. олівець
Живопис.
1 натюрморт з 2-3х предметів (квіти, фрукти, овочі, предмети побуту) на пленері.
Задача: передача об'єм, простору, сонячного освітлення. Підійти творчо до постановки
натюрморту. Формат30х40см акв. бум.
2 етюду пейзажу зі стовбуром дерева на першому плані.
Задача: докладно проробити кору та об'єм стовбура, показати простір другого плану.
Для роботи вибрати цікаве по своїй будові дерево. Формат 1 / 8 акв. бум.
5 етюдів квітів, рослин, фруктів. Бажано писати на природі .
Задача: передати об'єм, тональні взаємовплив предмета і середовища . писати
соковито, акварельно, без бруду. Формат 1 / 16 акв. бум.
3 етюди пейзажу.
Задача: передати стан дня (ранок, день, вечір), стан погоди (сонячне, похмуре),
пам'ятати про передачу простору - різниці у тоні та кольорі першого і другого планів.
Формат 1 / 16 акв. бум.
Композиція – 2 завдання..
1завдання. Пейзажна композиція «Літо». Техніка - акварель.
Задача:
Вибрати цікавий сюжет, передати стан дня, визначити загальне колористичне рішення
композиції. Формат30х40см акв. бум.
2 завдання. Трьох фігурна сюжетна композиція « Я і мої друзі». Техніка - акварель.
Задача: вибрати цікавий сюжет, звернути увагу на побудову композиції - чітко
виражений композиційний центр, на взаємодію персонажів, зробити точний тональний
розбір за планами з виділенням центру за допомогою контрасту - світле на темному або
темне на світлому. Формат30х40см .акв. бум.
За літо зробити 30 начерків людей, тварин, птахів, а також робити начерки пейзажу.
Працювати різними матеріалами і в різних техніках.

