
 

 

 

 

 

 



 

   

    

 

 

 



      

                                                                    

                                                      

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

слово і найважливіший, 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 . А я хочу спробувати вам дати урок, як 

намалювати портрет вашої коханої матусі. Намалюйте його, 

слідуючи  підказкам і подаруйте його. Думаємо, вона буде приємно здивована і 

зворушена. 

 

 

 



1.Для початку за допомогою лінійки розкресліть аркуш паперу на чотири частини за 

допомогою двох прямих, які перетинають одина одну під прямим кутом. Для цього 

розмітьте аркуш так, щоб точка перетину двох прямих була посередині аркуша паперу.  

Відрізок нижньої прямої до точки перетину (центру) за допомогою лінійки ділимо на чотири 

рівних відрізка. Відзначимо це точками. Через першу точку проведемо пряму, паралельну 

середньої прямий. А потім з другої і третьої точок проведемо відрізки, паралельні 

середньої прямої до кінця аркуша паперу. Таким чином нижня частина у нас вийшла як би 

розлініяна. 

                               

2.У верхній частині листа проведемо два відрізки в різних квадратах на невеликій відстані 

один від одного. Від нижньої точки перетину вертикальної прямої з аркушем паперу 

починаємо будувати контури портрета мами. Плавно ведемо лінію  від цієї точки через 

паралельні відрізки до першого верхнього квадрата. З іншого боку робимо таку жи лінію 

контуру обличчя, симетричну першої. 

                                          



3.Малюємо плавними ніжними лініями зачіску мами. Дивіться уважно на ті лінії, які я 

проводили на малюнку. Це зручніше робити по квадаратам. Загальний контур зачіски 

деталізуємо. Робимо чубчик і м'які пасма з боків голови. Тут же ще проведемо один 

додатковий відрізок. Посередині робимо риси перенісся. 

Тепер малюємо рівні брови. Від брів вниз вздовж перенісся креслимо дві рівні 

риси. Не виходячи за ці риси внизу малюємо кінчик носа і опуклі ніздрі. 

                                                  

4. Тут під бровами намалюємо красиві мигдалеподібні очі мами. Спочатку зробимо верхні 

повіки, далі нижні повіки. З боків голови перед пасмами волосся малюємо маленькі охайні 

вушка. У мочках вух - кружечки. Це сережки-крапельки. 

Між верхнім і нижнім повіками малюємо очні яблука з зіницями. За повіками робимо вії. На 

очах не забудьте показати світлові відблиски. Від внутрішнього краю очного яблука вниз 

проведіть додаткові прямі не доходячи до підборіддя. 

                                                        



Не виходячи за ці додаткові прямі внизу особи намалюйте гарний акуратний ріт. Верхня і 

нижня губи досить пухкі. Внизу зробіть риску, як би невелику ямку. 

                                     

Ось така красива мама вийшла на нашому малюнку. Не забудьте розфарбувати її і 

подарувати своїй улюбленій матусі. 

                                  


