
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 

 

VII კლასი - პროგრამის შინაარსი  

 
სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები:  

 

ხაზი (წვრილი, სქელი,  ტეხილი, წყვეტილი, ტალღოვანი), კონტური, ფერი (ძირითადი, 

შედგენილი, ცივი, თბილი, ინტენსიური, ნახევარტონი, კონტრასტული) ფორმა 

(ორგანზომილებიანი (სიბრტყეზე), სიმეტრიული, ასიმეტრიული); შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, 

მოცულობა; მთლიანობა, პროპორციები; სივრცე (ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის 

წერტილი); ხედვის წერტილი; სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი, დინამიკა, 

განწყობილების გადმოცემა ხაზის, ფერის, სხვადასხვაგვარი მონასმის საშუალებით. 

რეკომენდებული ვიზუალური მასალა:   
კლოდ მონეს (“თივის ზვინი, დილის თოვლის ეფექტი”) ჟორჟ დე ლა ტური და სხვ. 

(კონტრასტი, შუქ-ჩრდილი); პოლ გოგენი, ენდი უორჰოლი, მორის ეშერი  (”ცა და წყალი’’ შავ-
თეთრი კონტრასტი) და სხვ.;  რემბრანდტ ჰარმენს ვან რეინი (მაგ., “ღამის გუშაგი”), ტიციან 
ვეჩელიო (მაგ., “მადონა ალუბლებით”), პიტერ ბრეიგელ უფროსი (მაგ., “მონადირეები 
თოვლზე”), დიეგო ველასკესი, ედუარდ მანე (მაგ., “ბარი “ფოლი-ბერჟერში”), ვასილი 
კანდინსკი, პიტ მონდრიანი და სხვ.  (კომპოზიციური განაწილება); ვინსენტ ვან გოგი, ჯეკსონ 
პოლოკი, ჯიბსონ ხუნდაძე, ედმონდ კალანდაძე, (მონასმი და ფაქტურა); პაოლო ვერონეზე 
(მაგ. “მარდოხეის ტრიუმფი”), პიტერ პაულ რუბენსი (მაგ. “მინდვრიდან დაბრუნება”), კლოდ 
ლორენის და ჯონ კონსტებლის პეიზაჟები, ენდრიუ ვაიეტი (მაგ.“კრისტინას სამყარო”) და სხვ. 
(ჰორიზონტის ხაზი, ხედვის წერტილი, კომპოზიციური განაწილება)  რომელიმე ქართული 
ტაძრის კონქის მოხატულობა (მაგ. საფარა, გელათი), ანდრეი რუბლიოვის “სამება” (სიმეტრია); 
პერუჯინო, ლეონარდო და ვინჩი (თავშეყრის წერტილი); დელფოსის მეეტლე, მირონის 
ბადროს მტყორცნელი (სტატიკა); სკოპასის მენადა, ფუტურისტები - ჯაკომო ბალა, უმბერტო 
ბოჩონი, ჯინო სევერინი, კარლო კარა; მარსელ დიუშანი (მაგ. “კიბეზე ჩამომავალი ნიუ”), 
ნატალია გონჩაროვა (მაგ. “ველოსიპედისტი”) და სხვ. (რიტმი, დინამიკა); ნიკოლა პუსენი (მაგ. 
„გერმანიკის სიკვდილი“), ჟაკ-ლუი დავიდი (მაგ. “ჰორაციუსების ფიცი”), კარლ ბრიულოვი 
(მაგ. „პომპეის დაღუპვა“) და სხვ. (ისტორიული ჟანრი).  

მასალა და იარაღი:  

 

ტუში, ფანქარი, პასტელი, გუაში, აკვარელი, ტემპერა, ნახშირი, ქაღალდი, მუყაო,  თიხა, 

ქსოვილი, ძაფი, თოკი, მავთული, ლითონი, ბუნებრივი და ხელოვნური მასალა; ექსპერიმენტი 

სხვადასხვა მასალით; საქსოვი, სამკერვალო, სამეთუნეო, სადურგლო იარაღი. 

ტექნიკა, პროცედურა, პროცესი, ტექნოლოგიები:  

 

ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ანაბეჭდი, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის 

პლასტიკა, კოლაჟი, მოდელირება, კონსტრუქცია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები; 

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

იდეების გამოხატვა:  

 



საგნებსა და მათ ფუნქციებს შორის კავშირების, ასოციაციების გადმოცემა, დეტალების 

ამოცნობა და ასახვა; იდეების წყაროები: ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, ბუნების 

მოვლენები, ცხოვრებაში ნანახი სცენები, წარმოსახვა, მხატვრული ლიტერატურა, ფილმი, 

კონცერტი, წარმოდგენა, საინფორმაციო საშუალებები. 

სავარაუდო თემები:  

“საყვარელი ლიტერატურული/ისტორიული გმირი”, “მითოლოგიური მოტივები”, 
“ლეგენდების სამყარო”, „მხატვარი და მუზა“, „მშენებლობა“, თავისუფალი თემები  და სხვ. 

შრომითი საქმიანობა:  

 

დეკორატიული და გამოყენებითი საგნების, თეატრალური რეკვიზიტის (კოსტიუმისა და 

დეკორაციის დეტალები); ინტერიერის ესკიზების, მისალოცი და მოსაწვევი ბარათების, 

ზეიმების და თეატრალური წარმოდგენების აფიშის შექმნა, წიგნების აკინძვა, ინვენტარის 

შეკეთება; მუშაობა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან, გუნდურად.  

კომუნიკაცია: 

 

ნამუშევრის წარდგენა ფართო აუდიტორიის წინაშე (მსჯელობა ჩანაფიქრზე, ემოციაზე, 

მიზნებზე, ამოცანებზე), შთაბეჭდილებების, დაკვირვების, გამოცდილების გაზიარება, 

შეფასება და მისი დასაბუთება, სათანადო ტერმინების გამოყენება;  

საუბარი კონკრეტული კულტურის მახასიათებლებზე, ნამუშევრიდან მიღებულ 

ინფორმაციაზე;  

საკლასო და სასკოლო გამოფენა, სპექტაკლი, აქცია, შეხვედრები ხელოვნების 

მოღვაწეებთან, ექსკურსიები მუზეუმში, გალერეებში, ხელოვანის სახელოსნოში, ქალაქგარეთ. 

ხელოვნების აღქმა კონტექსტში: 

 

სახვითი ხელოვნების ცნობილი ნამუშევრების (ან მათი რეპროდუქციების) დათვალიერება, 

ამოცნობა და დაკავშირება ეპოქასთან და კულტურასთან; ისტორიულ-რელიგიურ-

კულტურული კონტექსტის გავლენა მხატვრულ გადაწყვეტაზე; ინფორმაციის შეგროვება 

ხელოვნების ადგილობრივ მოღვაწეებზე და მათი შემოქმედების ანალიზი; კულტურასთან 

დაკავშირებული დაწესებულებები  (მუზეუმი, გალერეა, საკონცერტო დარბაზი, 

კინოთეატრი); 

გამოყენებითი ხელოვნება:  
აზიური (მაგ., სპარსული, არაბული, ინდური, ჩინური, იაპონური) და ევროპული 

გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები (ტანისამოსი, საიუველირო ნაწარმი, ყოფითი 
დანიშნულების საგნები, ინტერიერის ტრადიციული დიზაინი და სხვა).  

 

 
 

 

 



 


