
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

 

I კლასი - პროგრამის შინაარსი 

 
სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები: 

 

ხაზი  (წვრილი, სქელი, სწორი, ტალღოვანი, ტეხილი, წყვეტილი; კონტური), ფერი 

(ძირითადი, შედგენილი). კომპოზიციური განაწილების საფუძველი - ვერტიკალური ან 

ჰორიზონტალური ფორმატის შერჩევა, ფორმატზე გამოსახულების განაწილება. 

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:  

სხვადასხვა ტიპის ხაზი და ფერი – მაგალითად, პირველყოფილი ადამიანის მხატვრობა 
(ლასკოს გამოქვაბული), ვინსენტ ვან გოგის, ვასილი კანდინსკის, ხუან მიროს და სხვათა 
ნაწარმოებები.  

მარტივი ორნამენტი (განმეორებადი ხაზების, ფერებისა და გეომეტრიული ფიგურებისგან 
შემდგარი) - მაგალითად, ხევსურული ხალიჩისა და სამოსის ორნამენტი, ბერძნული მეანდრის 
მარტივი ვარიანტი და სხვა. 

მასალა და იარაღი:  

 

ფანქარი (ფერადი, უბრალო), პასტელი, ფლომასტერი, გუაში, ფერადი ქაღალდი, მუყაო, 

პლასტილინი, ბუნებრივი მასალა (ფოთოლი, გირჩა, მარცვლეული და სხვ.); ფუნჯი, 

მაკრატელი, წებო. 

 

ტექნიკა და პროცედურა:  

 

ფერწერა,  გრაფიკა, აპლიკაცია, კოლაჟი, მოზაიკა; ძერწვა, დახევა, დაჭრა, დაწებება.  

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:  
აპლიკაცია და კოლაჟი - მაგალითად, ანრი მატისის, პაბლო პიკასოს და სხვათა 

ნაწარმოებები; მოზაიკა - პომპეის მოზაიკის ორნამენტული ფრაგმენტები და სხვა. 
დაკვირვება გარემოზე:  

 

ფორმის, ფერის, ხაზების ამოცნობა. 

მხატვრული იდეების წყაროები 

 

წარმოსახვა, საკუთარი ფანტაზიის მიხედვით შექმნილი სურათები; გარემოზე 

დაკვირვების შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები, ზღაპრები, მხატვრული ლიტერატურა;   

მხატვრული და ანიმაციური ფილმები; საკონცერტო, თეატრალური, საცირკო წარმოდგენა.  

 

სავარაუდო თემები და აქტივობები:  
 

“ფერთა სამეფო”, “შემოდგომა”, „სკოლა“, “მხიარული მატარებელი”, “ახალი წელი”, 
“წყალქვეშა სამყარო”, “ჩემი ქალაქი/სოფელი” და სხვ.;  



სავარჯიშოები ფერების შეზავებაზე ახალი ფერის მისაღებად; სავარჯიშოები 

პარალელური, ვერტიკალური, ჰორიზონტალური, დახრილი ხაზებით; წერტილების 

შეერთებით გამოსახულების მიღება; ჭიქის ძირის, ხელის მტევნის შემოხაზვა, გაფერადება; 

ნამუშევარში გეომეტრიული ფორმების გამოყენება. 

შრომითი საქმიანობა:  

აღჭურვილობის მოტანა-მოწესრიგება, სამუშაო ადგილის დალაგება, დროის ლიმიტისა და 

უსაფრთხოების წესების დაცვა. 

მუშაობის სტრატეგია:  

 

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად. 

 

ღონისძიებები:  

 

საკლასო გამოფენა, ზეიმი, ექსკურსიები მუზეუმებში, გალერეებში და ქალაქგარეთ 

კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით. 

 

წარდგინება:  

 

ნაცნობი აუდიტორიის წინაშე ნამუშევრის წარდგენა (საუბარი ნამუშევარზე), კითხვების 

დასმა, პასუხის გაცემა, შთაბეჭდილებების გაზიარება, სხვისი აზრის ყურადღებით მოსმენა, 

პატივისცემის გამჟღავნება სხვისი ნამუშევრის და აზრის მიმართ, ელემენტარული 

ტერმინების გამოყენება. 

 

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში: 

 

ხელოვნების დარგების გაცნობა (სახვითი ხელოვნება, მუსიკა, კინო, თეატრი და სხვ.); 

ხელოვნების დარგებზე და ნაცნობ ნიმუშებზე საუბარი; სახვითი ხელოვნების რამდენიმე 

ძირითადი ჟანრის გაცნობა (პორტრეტი - ნიკო ფიროსმანი და სხვ. ნატურმორტი - ვინსენტ ვან 
გოგი და სხვ. პეიზაჟი - ელენე ახვლედიანი და სხვ.); ვიზუალური მასალის დათვალიერება, 

საუბარი შთაბეჭდილებებზე, ნაწარმოების შინაარსზე, მისი დაკავშირება საკუთარ 

გამოცდილებასთან; გამოყენებითი ხელოვნება - არქაული ხანის ბერძნული კერამიკა.  
 

 
 


