
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

 

VI კლასი - პროგრამის შინაარსი  

 
სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:  

 

ხაზი, ფერი (კონტრასტული, მონათესავე, გრადაცია), შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, 

მოცულობა; პროპორციები; წერტილი); პერსპექტივა (წინა, შუა და უკანა პლანი, ხედვის 

წერტილი); სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, მთლიანობა, კონტრასტი, (განწყობილების 

გადმოცემა ხაზის და ფერის, სხვადასხვაგვარი მონასმების საშუალებით). 

 

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა: 
ხაზი - სპარსული მინიატურა, ალფონს მუხა, ობრი ბერდსლეი, ლადო გუდიაშვილი, პეტრე 

ოცხელი და სხვ.  
ფერი - გერმანელი ექსპრესიონისტები (”ხიდი” და ლურჯი მხედარი” - ერნსტ ლუდვიგ 

კირხნერი, ემილ ნოლდე, ვასილი კანდინსკი, ფრანც მარკი და სხვ.), ფოვისტი მხატვრები 
(ანდრე დერენი, მორის უტრილო, ჟორჟ რუო და სხვ.), მარკ შაგალი, ამადეო მოდილიანი, ხაიმ 
სიუტინი, კაზიმირ მალევიჩი, პიტ მონდრიანი, ჯეკსონ პოლოკი, მარკ როტკო  და სხვ. 

კომპოზიციური განაწილების ძირითადი ხერხები - ბერძნული ლარნაკების მოხატულობა, 
პიეტრო პერუჯინო (“გასაღების გადაცემა”), ვატიკანის სტანცები; ნიკოლა პუსენი 
(“არკადიელი მწყემსები”), ედგარ დეგას საბალეტო სერია და სხვ. (ასიმეტრია); გუსტავ კლიმტი 
(სტატიკა); სანდრო ბოტიჩელი “გაზაფხული”, ანრი მატისის “ცეკვა” (დინამიკა); იან სტენი (მაგ. 
“ექიმის ვიზიტი”, “ძეობა”, “კვერცხების ცეკვა”, “ოჯახური ლოცვა”, “გოგონების და ბიჭუნების 
სკოლა”, “წმ. ნიკოლოზის დღე”, “ავადმყოფი და ექიმი”. პიტერ დე ჰოოხი, იან ვერმეერი, ჟან 
ფრანსუა მილლე, გიგო გაბაშვილი, ალექსანდრე მრევლიშვილი, მოსე თოიძე, ოსკარ 
შმერლინგი (ყოფითი ჟანრი); ანდრეა მანტენია (ხედვის წერტილი); სალვადორ დალის 
“ჯვარცმა”, რენე მაგრიტი (ჰორიზონტის ხაზი).   

 
მასალა და იარაღი:  

 

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ცარცი, ფერადი ქაღალდი, 

მუყაო, პლასტილინი, თიხა, ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული; ლითონის, პლასტმასის 

კოლოფები, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი სხვადასხვა მასალით; 

სადურგლო, სამეთუნეო, საქსოვი, სამკერვალო იარაღი. 

 

ტექნიკა, პროცედურა და ტექნოლოგიები:  

 

ფერწერა, გრაფიკა, გრაფიტი, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის პლასტიკა, მოზაიკა, 

კოლაჟი, კონსტრუქცია, ფარდაგი, თექა, გობელენი, ნაქარგობა, კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები;  

დაჭრა, დაწებება, ამოკაწვრა, ღუნვა, გრეხვა, დაწვნა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, ხეზე კვეთა. 



ფერწერის, გრაფიკის ტექნიკები (მონასმი, ლაქა, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის 

ნაკეთობები, მოზაიკა, კოლაჟი, მოდელირება, კონსტრუქცია, კომპიუტერული გრაფიკა; 

დაჭრა, დაწებება, ამოკაწვრა, ღუნვა, გრეხვა, დაწვნა.  

იდეების გამოხატვა:  

 

იდეების წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, შთაბეჭდილებები გარემოზე 

დაკვირვებიდან, ასოციაციები, ფანტაზია, მხატვრული ლიტერატურა, მუსიკა, ფილმი 

კონცერტი, წარმოდგენა, საინფორმაციო საშუალებები. 

 

სავარაუდო თემები:  

 

“წელიწადის ოთხი დრო”, “ზღაპრული ბაღი”, “საყვარელი ფილმის გმირი”, “ქართული 
ორნამენტის მოტივები”, “ლეგენდების სამყარო”, “სამშობლო”, “გმირობა”, ემბლემა, ლოგო, 
ღერბი, დროშა, ექსლიბრისი.  
 
შრომითი საქმიანობა:  

 

დეკორატიული და გამოყენებითი საგნები, წიგნები (აკინძვა), თეატრალური   რეკვიზიტი 

(კოსტიუმისა და დეკორაციის დეტალები); ინტერიერის ესკიზები, ინვენტარის შეკეთება, 

მისალოცი და მოსაწვევი ბარათები, ზეიმების და თეატრალური წარმოდგენების აფიშა; 

მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.  

 

კომუნიკაცია: 

 

ნამუშევრის წარდგენა აუდიტორიის წინაშე, (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, ემოციაზე, მიზნებზე, 

ამოცანებზე, შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, შეფასება და მისი 

დასაბუთება, სათანადო ტერმინების გამოყენება;  

საუბარი ნამუშევრიდან მიღებულ კულტურულ ინფორმაციაზე;  

საკლასო და სასკოლო გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, შეხვედრები ხელოვნების მოღვაწეებთან, 

ექსკურსიები მუზეუმში, გალერეებში, სახელოსნოებში, ქალაქგარეთ. 

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში: 

 

სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების დათვალიერება, ამოცნობა და დაკავშირება 

ქვეყნის კულტურასთან; პირობითი და რეალისტური ნამუშევრების შედარება; ისტორიული 

და კულტურული ასპექტის გავლენა ხელოვნების ნიმუშის შინაარსზე; 

ინფორმაციის მოპოვება ხელოვნების ქართველ მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე; 

ქართული ხელოვნების დარგების გაცნობა: კედლის მხატვრობა, არქიტექტურა, მინანქარი, 

ოქრომჭედლობა, ჭედურობა, მინიატურა და სხვ. 

ხელოვნების როლის კვლევა საზოგადოების ცხოვრებაში. 

სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების დათვალიერება, ამოცნობა, დაკავშირება 

ისტორიულ, რელიგიურ და სოციალურ კონტექსტთან; საუბარი დეკორატიულ-გამოყენებითი 

საგნების დანიშნულებაზე, ხელოვნების როლზე  საზოგადოებრივ ადგილებში; შინაარსის 



დაკავშირება ისტორიასთან, კულტურასთან; ინფორმაციის შეგროვება მათ ქალაქში, 

სოფელში, რაიონში მცხოვრებ ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ შემოქმედებაზე. 

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა: 
ფერწერა და გრაფიკა - ეგვიპტის კედლის მხატვრობა, ფაიუმის პორტრეტი, პომპეის 

ფრესკები, რენესანსი - დაზგური და კედლის მხატვრობის ნიმუშები,  დელაკრუა, ენგრი, 
დავიდი, იმპრესიონისტები, პოსტიმპრესიონისტები. ქართული შუა საუკუნეების კედლის 
მხატვრობის ნიმუშები (ბეთანია, ვარძია, გელათი, დავით გარეჯის მხატვრობა, სვანური 
სკოლა და სხვ.) ქართული დაზგური მხატვრობის პირველი ნიმუშები (მაგ. თბილისური 
პორტეტული სკოლა).  

ქანდაკება - ეგვიპტე, შუამდინარეთი, გოთიკა, რენესანსი, მე-19-20 სს. (მაგ. როდენი, 
მაიოლი, ბარლახი, ბრანკუზი, ჯაკომეტი და სხვ.). 

არქიტექტურა - აია სოფიას ტაძარი, წმ. პეტრეს ტაძარი, იერუსალიმის ტაძარი, ვერსალის 
სასახლე, ერმიტაჟი, გაუდის არქიტექტურა, ქართული ხუროთმოძღვრება - სვეტიცხოველი, 
ალავერდი, ბაგრატის ტაძარი, ოშკი, სამთავისი, გელათის მონასტერი, ბეთანია, ვარძია და სხვ. 

გამოყენებითი ხელოვნება - შუმერული, ეგვიპტური, ანტიკური ხანის საყოფაცხოვრებო 
ნივთები და სამკაული; ადრექრისტიანული ხანის გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები; 
ჰერალდიკის მაგალითები; ჩინური აბრეშუმი;  კოლხური ოქრომჭედლობა და სხვ. 

 

 

 

 


