
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

 

II კლასი - პროგრამის შინაარსი 

 
 

სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:  

 

ხაზი, კონტური, ფერი (ცივი, თბილი) ფორმა (სიმეტრიული, ასიმეტრიული); მარტივი 

ორნამენტის შექმნა (ხაზების, ლაქების, ფორმების და ფიგურების საშუალებით); 

განწყობილების გადმოცემა ხაზით, ფერით; კომპოზიციური განაწილების საფუძვლები 

(ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური სასურათე სიბრტყის შერჩევა); სხვადასხვა ხერხით 

მთავარი ელემენტის გამოყოფა ნახატში; გამოსახულების განაწილება სასურათე სიბრტყეზე.  

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:  
სხვადასხვა ტიპის ხაზი და განსხვავებული სისქის კონტური - მაგალითად, 

პირველყოფილი ადამიანის მხატვრობა (მაგ. ალტამირას გამოქვაბული), ეგვიპტური კედლის 
მხატვრობა, ანრი მატისის, პაულ კლეეს, და სხვათა ნაწარმოებები; 
სხვადასხვა ხერხით (ზომა, ფერი, ფორმა) ნამუშევარში მთავარის გამოყოფა -მაგალითად, 
ნარმერის ფილა, რაფაელ სანტი (“სიქსტეს მადონა”);  

ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ფორმატზე ორიენტაცია - მაგალითად, პართენონის 
ფრიზის რელიეფები, ლეონარდო და ვინჩის “საიდუმლო სერობა”, იან ვან ეიკის 
“არნოლფინების ოჯახი” და სხვ. 

მასალა და იარაღი:  

 

ფანქარი, პასტელი, გუაში, ფლომასტერი, პლასტილინი, ცვილი, ფერადი ქაღალდი, მუყაო, 

სხვადასხვა მასალის კოლოფები, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა (გირჩა, ხის ქერქი, ფესვი, 

ტოტი, ფოთოლი, ფუჩეჩი, მარცვლეული, ხავსი, ნიჟარა, ფერადი კენჭები, მძივები, ღილები, 

დაჭმუჭნული ქაღალდი, პლასტმასი, ლითონი და სხვ.); ფუნჯი, მაკრატელი, წებო და სხვ. 

 

ტექნიკა და პროცედურა:  

 

ფერწერა, გრაფიკა, ძერწვა, აპლიკაცია, კოლაჟი, მოზაიკა, ქაღალდის პლასტიკა; დახევა, 

დაჭრა, დაწებება, მოდელირება, კონსტრუირება. 

 

დაკვირვება გარემოზე:  

 

ხაზის, ფერის, ფორმის ამოცნობა. 

 

მხატვრული იდეების წყაროები:  

 

წარმოსახვა, გარემოზე დაკვირვების შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები (ხატვა 
ფანტაზიით, ნატურიდან და მეხსიერებით); ადაპტირებული მითოლოგია (ქართული, 
ბერძნული, ძველი აღმოსავლეთის), მსოფლიოს შვიდი საოცრება, მხატვრული ლიტერატურა, 



მსოფლიოს სხვადასხავა ქვეყნების ზღაპრები (მაგალითად: ჰანს ქრისტიან ანდერსენის, ძმები 
გრიმების ზღაპრები, იგავ-არაკები და სხვ.); საბავშვო ლიტერატურის ილუსტრაციები (გ.ა.ვ. 
ტრაუგოტის ილუსტრაციები, მილნის “ვინი პუჰის” შეპარდისეული ილუსტრაციები და სხვ.) 
მხატვრული და ანიმაციური ფილმები; საკონცერტო, თეატრალური, საცირკო წარმოდგენები 
და სხვ.; 

ეპიზოდები ზღაპრებიდან, საბავშვო ბიბლიიდან, ადაპტირებული მითოლოგიიდან 
(როგორც ქართული, ასევე ბერძნული) და სხვ. ბერძნული მითების გაცნობა შესაბამისი 
კერამიკული მხატვრობის ნიმუშების ჩვენებით. 

სავარაუდო თემები:  

 

“ზაფხულის არდადეგები”, “მეგობრობა”, “სოფელი შემოდგომაზე”, “შემოდგომის 
ნატურმორტი”, “ახალი წლის ღამე”, “ზამთრის პეიზაჟი”, “შობა”, “აღდგომა”, “ბუნება 
გაზაფხულზე”, “ცირკში”, “ზოოპარკში”, “ჩემი ეზო”, “ჩემი ქალაქის მოედანი”,  “ფანტასტიკური 
ქალაქი”, “საყვარელი გმირი”, თემები საკუთარი ფანტაზიის მიხედვით. 

 
შრომითი საქმიანობა:  

 

აღჭურვილობის მოტანა-მოწესრიგება, დავალების ჩანიშვნა, სამუშაო ადგილის დალაგება, 

დროის ლიმიტის, უსაფრთხოების წესებისა და ჰიგიენის დაცვა. 

 

მუშაობის სტრატეგია:  

 

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად. 

 

ღონისძიებები:  

 

სასკოლო ან საკლასო გამოფენა, ზეიმი, ექსკურსიები მუზეუმებში, გალერეებში, 

ქალაქგარეთ კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობის მიზნით. 

 

წარდგინება:  

 

ნაცნობი აუდიტორიის წინაშე ნამუშევრის წარდგენა (საუბარი ნამუშევარზე), კითხვების 

დასმა, პასუხის გაცემა, შთაბეჭდილებების გაზიარება, პატივისცემის გამჟღავნება სხვისი 

ნამუშევრის და აზრის მიმართ, სხვისი აზრის ყურადღებით მოსმენა, ელემენტარული 

ტერმინების გამოყენება.  

 

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში: 

 

სახვითი ხელოვნების დარგების (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება და სხვ.) და მათი ჟანრების 

(პეიზაჟი, ნატურმორტი, პორტრეტი და სხვ.), ასევე არქიტექტურული ძეგლების გაცნობა; 

მსოფლიო ხელოვნების მნიშვნელოვანი ნიმუშების ჩვენება:  

ფერწერა - მაგალითად, კლოდ მონე, ოგიუსტ რენუარი, ვინსენტ ვან გოგი, ანრი მატისი და 
სხვ. 



გრაფიკა - მაგალითად, ალბრეხტ დიურერი, ანრი მატისი, პაბლო პიკასო (გრაფიკული 
ნამუშევრები  (მაგ. “ხარები”)) და სხვ. 

ქანდაკება - მაგალითად, ეგვიპტური, შუამდინარული, არქაული ბერძნული და სხვ. 
არქიტექტურა - მაგალითად: ეგვიპტური პირამიდები, პართენონი, მცხეთის ჯვარი. 
განწყობილების ამოცნობა - სანდრო ბოტიჩელი (“გაზაფხული”), ოგიუსტ რენუარი და სხვ. 
საუბარი შთაბეჭდილებებზე, შინაარსზე, სიუჟეტებზე, ყოფით საგნებზე, გარემოში ნანახ 

მოვლენებსა და ობიექტებზე. 

 

გამოყენებითი ხელოვნება:   

არქაული და ანტიკური ხანის კერამიკის ნიმუშები - ორნამენტი (გეომეტრიული, 
მცენარეული, სპირალური და სხვა). 
 

 
 


