
Мама дуже багато значить для кожної людини на Землі. Мама - це 

перше наше слово і найважливіша, найголовніша людина в нашому 

житті. Мама дає нам саме життя. Кожна дитина любить свою маму і 

поважає її. Мама дуже багато чого вміє і завжди все встигає. Як нам 

деколи хочеться висловити свою любов, свою ніжність до наших мам. 

Зробити це можна по-різному. Можна просто сказати мамі: «Я дуже 

люблю тебе!». Можна мамі заспівати пісеньку. Можна зробити якийсь 

подарунок своїми руками: листівку, саморобку. Спробуйте намалювати 

портрет вашої коханої матусі і подаруйте його. Думаю,вона буде 

приємно здивована і   зворушена. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

    



               

     

 

 

 

 



Я хочу спробувати вам дати урок, як намалювати портрет вашої коханої матусі. 

Намалюйте його, слідуючи моїм підказкам і подаруйте мамі. 

 

Розглянемо  хороший спосіб, за допомогою якого можна навчитися малювати портрет 

мами фарбами. Нам також знадобиться палітра, щоб отримати більш природні кольори. 

Спочатку підготуємо фарбу для зображення особи. Змішуємо в достатній кількості білу, 

жовту, червону фарбу. 

 

На білому щільному аркуші паперу малюємо овал обличчя і шию. 

Зобразимо одяг: спочатку проводимо контур по комірця і плечах, який і заповнимо 

кольором. У нашому випадку плаття буде яскраво-червоного кольору. 

 



 

 

Акуратно, уникаючи попадання на вже намальовані елементи, зафарбовує фон будь-яким 

кольором. 

Деякий час потрібно почекати, щоб фарба трохи підсохла, після чого можна приступати до 

зачіски. Малювати слід по лінії росту волосся, зверху вниз. 

 

 

 

 



 

 

Беремо більш тонку кисть і малюємо очі. Спочатку білу основу, потім самі очі синього 

кольору. 

Червоною фарбою намалюємо губи. Рожевим кольором намалюємо щоки. 

 

Для зображення тонких ліній візьмемо пензлик поменше. Нею намалюємо лінію 
брів і ніс. 

Найчастіше  шия має трохи темніший колір. Відобразимо це на нашому портреті, 
додатково вималювати підборіддя. 



 

 

Чорною фарбою обведемо контур очей, намалюємо зіниці і вії. Доповнимо губи. 

Після того, як відпрацьовані основні риси обличчя, можна додати деталі. Білим 
кольором зобразимо сережки, намиста. 

Також можна намалювати в руках у мами букет квітів. Наприклад, айстри. 
Серединка квітки - жовта. Пелюстки - білі. Листя можна зобразити зеленої і 
відтінити бірюзовою фарбою. 

 



 


