Завдання на літні канікули 7клас.
Рисунок.
1 натюрморт «Літо» ( на лавці, на траві, на великому листу рослини, поставити
декілька предметів – склянку з водою, глечик. фрукти тощо).
Задача: тональний малюнок, фон обов’язково. Побудувати предмети, виявити
об’єм, тональну різницю меж предметами, показати перший, другий плани та
тональну різницю мiж ними.
Формат ¼ рис. бум.
1 малюнок міського , сільського пейзажу ( куточок дворика, вулиці, будинку).
Задача: побудувати пейзаж згідно закону перспективи, вирішити простір за
допомогою
акцентування першого плану, зробити повний тональний розбір.
Матеріал - м’який олівець. Формат 1/4 рис. бум
2 зарисовки м’яким олівцем стовбура дерева, частини стовбура та декількома
гілками з листками, групи дерев зі стежкою.
Задача: передати об’єм стовбура, фактуру кори, просторове розташування гілок та
дерев. Формат 1/8рис.бум.
8 швидких зарисовок міського , сільського пейзажу (куточок дворика, вулиці,
будинку).
Задача: побудувати пейзаж згідно закону перспективи, вирішити простір за
допомогою акцентування деталей на першому плані. Формат 1/8рис.бум.
Живопис.
1завдання. Натюрморт на пленері з квітами та фруктами на драперії.
Задача: передати об’єм букету та характерні для пленеру теплі – холодні відношення
освітлених частин натюрморту з тіньовими. Формат 30х40см
2 етюди пейзажу - стовбур дерева з декількома гілками; пейзаж с двома деревами.
Задача: передати кольоровий стан доби , об’єм стовбура, фактуру кори, просторове
розташування гілок та дерев. Формат 1/8 акв. бум.
5 етюдів міського сільського 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.
3 етюди з квітами та фруктами на пленері.
Задача: виявити об’єм та правильно показати тепло – холодні відношення
освітлених та тіньових частин предмету. Формат 1/8 акв. бум.
Композиція.
1 завдання. Пейзажна композиція «Літній настрій».
Задача: за допомогою цікавого сюжету, кольорового стану передати настрій
літнього дня. Формат ¼30х40см акварель.
2 завдання. Трьох фігурна композиція « Літній ринок».
Задача: знайти цікаві сюжет, виявити композиційний центр, показати взаємодію
головних героїв одного з другим; передати стан доби та погоди.
Формат ¼30х40см акварель.
Зробити 40 начерків людей, тварин, птахів, а також робити начерки пейзажу.
Працювати різними матеріалами і в різних техніках.

